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INCOTERMS 2010 İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 

 

Doç. Dr. Ömer ÖZKAN∗ 

ÖZ 
İhracatçı ve ithalatçı satım işlemlerinde oldukça fazla zaman harcadıkları konu 

başlıkları olarak malın cinsi, fiyatı, miktarı ve ödeme şekli en başta gelmektedir. İhracatçı 
fiyat hesaplaması yaparken ithalatçının talep etmiş olduğu teslim terimini de göz önüne almak 
zorundadır. Tarafların aralarında önemli ve uzun zaman alacak şekilde ele alınan fiyat konusu 
Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International Chamber of Commerce-ICC) yayınladığı 
Incoterms’ler aracılığı ile kolay bir şekilde sonuca ulaşmakta ve sözleşmelere yazılmaktadır. 
Dış ticaret sürecinde, firmaların alım satım sözleşmelerinden akreditif çalışmalarına kadar her 
alanda kullandıkları ve ICC tarafından düzenlenen uluslararası teslim şekillerinin son 
versiyonu olan Incoterms 2010, 1 Ocak 2011 tarihinde yürülüğe girmiştir. Uluslararası 
ticarette yayınladığı broşürler ile ikame edilemez bir hizmet sağlayan MTO, en son 
yayınladığı Incoterms 2010 ile dış ticaretle uğraşanlara yeni uygulamalar getirmiş ve yol 
göstericiliğini devam ettirmiştir. Incoterms 2010 ile teslim terimi sayısı 11’e inmekte ve iki 
yeni terim Incoterms 2000’deki 4 terimin yerini almaktadır. 2011 Ocak ayı itibarı ile 
uygulamaya konulan Incoterms 2010 dış ticaret yapanlar açısından oldukça önemli bir broşür 
olarak Incoterms 2000 gibi işlev görecektir. Bu makalede Incoterms 2010’un getirdiği 
yenilikler uygulamalı olarak ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Incoterms 2010, Teslim Şekilleri, Teslim 
Terimleri, Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, Milletlerarası Ticaret Odası  

INNOVATIONS OF INCOTERMS 2010 

ABSTRACT 

Among the titles that exporters and importers spend time when selling, item’s type, 
price and payment type are upon first. When exporters calculate price they have to consider 
the delivery term that importers requested. The price topic, which is substantial and takes long 
time, is easily concluded and written into contracts with Incoterms that International Chamber 
of Commerce (ICC) has published. During foreign trade process, the latest version of 
international delivery type Incoterms 2010, which is used by companies on various fields 
from purchase and sale contracts to credit works and also which has been organized by ICC, 
became valid on 1st of January 2011. ICC, which has provided an unreplaceable service by 
publishing bulletins about international trade, has kept bringing new applications and being an 
advisor to people interested in foreign trade by recently publishing Incoterms 2010. With 
Incoterms 2010, the delivery term number decreases to 11 and 4 terms in Incoterms 2000 is 
replaced by 2 new terms. Just like Incoterms 2000, Incoterms 2010 which has been put into 

                                                            
∗ İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ozkanhukuk@hotmail.com  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

2 
 

practice on January 2011, will be a crucial bulletin for foreign traders. This article is 
practically focused on changes that Incoterms 2010 has brought. 

Keywords: Foreign Trade, Incoterms 2010, Delivery Terms, Delivery Terms in Foreign 
Trade, International Chamber of Commerce. 

GİRİŞ 
Ticaret hayatını, başlangıçta basit ve yazılı olmayan kurallar yönetiyordu. Bu sebeple 

sözleşmeler de çok basit ve çoğu zaman yazılı değildi. Günümüzde ise dış ticaret eskiden 
olduğundan çok daha karmaşık bir yapıdadır ve çeşitlilik arz etmektedir. Üstelik teknolojik 
gelişmeler baş döndürücüdür. Bu durum doğal olarak ticari sözleşmelerin de daha kapsamlı ve 
ihtiyaca uygun olarak düzenlenmesini gerektirmektedir. İşte ICC, dünya ticaretini 
kolaylaştırmak için bir dizi kurallar oluşturmaktadır. Bu kuralların en başarılı ve popüler 
olanlarından biri Incoterms’ dir1.  

Incoterms kuralları uluslararası teslim şekillerini içerir ve dış ticaret süreçlerinde 
oldukça önemlidir. Çünkü Incoterms kuralları, ihracatçı firmanın vermiş olduğu teklifteki 
fiyatlandırmayı, ihracatçının malını teslim edeceği yeri ve teslim sürecine kadar olan 
sorumlulukları ile bu kapsamda hazırlanan alım satım sözleşmeleri içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Hatta Incoterms, gönderilen malın, ithalatçı firmanın iş yerine teslim edilmesine 
kadar olan süreçteki riskleri de içerisinde barındıran bütünsel bir yapıdır2. 

ICC tarafından hazırlanan Incoterms broşüründeki başarıyı devam ettirmek ve ticaret 
dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için broşür zaman zaman revizyona tabi tutulmakta 
ve yenilenmektedir3. 

Yaptığım bu çalışmada Incoterms’ le ilgili genel bir giriş yaptıktan sonra sırasıyla 
Incoterms’ in tanımı ve gelişimi, amacı ve kapsamı, Incoterms 2000 ve 2010’ un 
karşılaştırması ve son olarak da Incoterms’ in çeşitleri konuları öğretideki görüşlerden yola 
çıkılarak işlenecektir.  

1. INCOTERMS’ İN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 
Incoterms: “Uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri 

belirleyen uluslararası standart kurallar bütünüdür”4. 

Incoterms tanımındaki “uluslararası ticarette kullanılır” ifadesi bizi yanıltmamalıdır. 
Çünkü Incoterms uluslararası ticarette kullanılabildiği gibi aynı zamanda iç ticarette de 
kullanılabilmektedir5. Bunun en önemli nedenlerinden biri Avrupa Birliği gibi dünyanın 
çeşitli bölgelerinde kurulan ticaret birliklerinin, değişik ülkeler arasındaki gümrük 
formalitelerini önemsiz hale getirmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde yürürlükten kalkan 
Ticaret Kanunu’ nda yer alan teslim kurallarının yerine Incoterms’ in kullanılmasına ilişkin 
beliren iradedir6. Fakat, Incoterms 2000 ile Incoterms 2010 arasında iç ticaret tanımlamasında 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Önceki versiyonda iç ticaret derken sadece bir ülkenin siyasi 

                                                            
1 ÖZALP, Abdurrahman. UTTDER Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012.sh.2 
2 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin. Incoterms 2000 ve 2010’ un Mukayeseli Analizi ve 
Türkiye Uygulamalarındaki Eksiklikler, s. 3815. 
3 ÖZALP, Abdurrahman. UTTDER Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012.sh.3 
4 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet (2011). A.g.e. sh.3815 
5 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin. A.g.e.s. 3815, 3816. 
6 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e. sh.3 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

sınırları içerisinde gerçekleşen ticaret kastedilirken, Incoterms 2010’ da ise, Avrupa Birliği 
gibi entegrasyonların kendi içerisindeki ülkelerle ticaret yaptıklarında gerek gümrük vergileri 
gerekse ticaret politikası önlemleri kapsamında ayrım yapılmadığından ve eşya serbest 
dolaşımda olduğundan bu şekilde gerçekleşen ticaretin de ülke içinde gerçekleşen bir 
ticaretten pek farkı olmadığı belirtilmiştir7. 

Incoterms’ in tarihi gelişimine baktığımızda ise; uluslararası alım satım işlemlerinde, 
yapılan satım türüne göre bazı özellikleri ifade eden kısaltmaların kullanılmaya başlandığı ve 
bunlardan da “Uluslararası Ticari Terimler (Incoterms)” in doğduğu görülmüştür8. 

Milletlerarası Hukuk Derneği’ nin 1924 yılında başladığı çalışmalar sonunda, 1928 
yılında “1928 Varşova Kuralları” diye bilinen, CIF sözleşmelere ilişkin ilk milletlerarası 
kurallar ortaya çıkmıştır. 1932’ de Oxford’ da yapılan konferansta (Varşova- Oxford, 1932), 
“CIF sözleşmelerine ilişkin Milletlerarası Kurallar 1932” kabul edilmiştir9. 

Milletlerarası Hukuk Derneği’ nin çalışmalarına paralel olarak merkezi Paris’ te 
bulunan MTO, uluslararası ticarette kullanılan terimlerin yeknesaklığı için yaptığı çalışmalar 
sonucunda, 1928 yılında, altı ticari terimle (Fob, Fas, Fot, Free Delivered, Cif ve C&F) ilgili 
ilk kitabını yayımlamıştır10.Türkiye de MTO’ya üye olup, Ankara’da bulunan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde MTO Milli Türk Komitesi Bürosu bulunmaktadır. 

MTO’nun başlıca görevleri şöyle sıralanabilir : 

-Uluslararası teslim şekillerinde standartlar belirlemek, 

-Akreditiflere ilişkin yeknesak teamül ve uygulamaları saptamak, 

-Vesaike dayalı tahsiller hakkında yeknesak kuralları oluşturmak, 

-Anlaşma teminatları ve kombine taşıma belgeleri için yeknesak kurallar belirlemek, 

- Uluslararası özel tahkim kuruluşlarının oluşturulması, çeşitli ülkelere ait firmalar 
arasında doğabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ile ilgili kurallar11 

ICC’ nin yayınlamış olduğu yayınlar küçük kitapçıklar halinde olduğundan broşür 
ismini almaktadır. Bu broşürleri üye ülkelerin veya kurumların mutlaka kullanma zorunluluğu 
yoktur. Ancak sözleşmelerde yazılması durumunda taraflar açısından bağlayıcı hale gelir. 
Mevcut kurallara taraflar üzerinde anlaşmaları şartı ile küçük ilaveler yapabilirler.  

Alıcı ve satıcının borçlarının liste halinde düzenlendiği ilk ticari terimler kitabı ise 1936 
yılında INCOTERMS adıyla yürürlüğe konulmuştur12. İlk defa yayınlanan bu kurallar 
“Incoterms 1936” adını taşıyordu. Bu kurallar daha sonra ticaret alanındaki gelişmeler ve 
ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 yıllarında ve en son 2010’ 
da revize edilmiştir. Her bir revizyonda durum ve ihtiyaca göre bazı terimler eklenirken bazı 
terim ve kurallar çıkarılmıştır. Örneğin, 1980 tarihli ICC broşüründe yer alan FOR (Free on 
Rail), FOT (Free on Truck) ve FOA (Free on Airport), 1990 revizyonu ile teslim şekilleri 

                                                            
7 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin., sh. 3816. 
8 ÖZKAN, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanmasında dikkat edilecek Hususlar Akademik Bakış, 
Uluslararası Hakemli Sosyal bilimler E-Dergisi Sayı:4 Yıl:2004 sh.15 
9 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.16 
10 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.16 
11 ÇAĞLAR, Murat.Geçmişten Günümüze İncoterms   www.ilhan-partners.com/makale2.htm  
12 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.15 
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arasından çıkarılmıştır. Çünkü bunların FCA (Free Carrier) teslim şekline dahil oldukları 
kabul edilmiştir13. 1990 yılında getirilen değişikliklerin başlıca iki sebebi vardır: Bunlar, 
elektronik ortamda yapılan veri transferlerinin yaygınlaşması neticesi ticari işlemlerde 
kullanılan belgelerin elektronik veri şeklinde karşı tarafa gönderilmesine imkan sağlanması ve 
uluslararası mal taşımacılığında ortaya çıkan yeni teknik gelişmelerle (özellikle konteynırlı 
taşımalar ve ro- ro taşımaların yaygınlaşması) Incoterms kuralları arasında paralellik 
kurulmasıdır. 2000 yılında INCOTERMS’ ler bir kez daha gözden geçirilerek 560 sayılı 
broşürle bazı maddi ve şekli değişiklikler yapılmıştır14. Benzer şekilde 2010 revizyonunda 
DAF, DES, DDU yerine DAP (Deliver at a Place) ve DEQ (Delivered Ex Quay) yerine DAT 
(Deliver at a Terminal) gelmiştir15. 

2. INCOTERMS’ İN AMACI VE KAPSAMI 
Incoterms’ in amacı malın teslimi ile ilgili olarak dış ticaret alanında en yaygın 

kullanılan terimlerin yorumunu yapmak, bunun için bir takım uluslararası kurallar oluşturmak 
ve böylece bu tür terimlerin dış ticaret faaliyeti içerisinde yer alan tarafların farklı 
yorumlamalarının önüne geçmektir16. 

“Incoterms’ in kapsamının satım sözleşmelerinin taraflarının satılan malların 
(bilgisayar yazılım programları gibi gayri maddi haklar [‘intangibles”] dışında kalan maddi 
mallar anlamında) teslimine ilişkin hak ve yükümlülükleriyle sınırlı olduğu 
vurgulanmalıdır”17. 

Bu cümleden yola çıkılırsa, Incoterms’ in kapsamında satım sözleşmelerinin olduğu 
kesin bir dille ifade edilmiştir. Ama satım sözleşmesine konu olan malların muhakkak 
taşınabilir somut ürünler olduğunun altı çizilmiştir. Dolayısıyla soyut olan ürünlerin ticareti 
Incoterms’ in kapsamı içerisinde değerlendirilmemektedir18. 

Incoterms’ in çok başarılı ve yaygın kullanılması bazı yanlış anlama ve kullanımları da 
beraberinde getirmiştir. Özellikle taşıma sözleşmelerine uygulanabilecekleri ve ödeme dahil 
tam bir sözleşme sunabilecekleri yani bir sözleşmede bulunması gereken bütün 
yükümlülükleri kapsayacağı sanılmaktadır ki bu doğru bir yorum değildir. Kurallar sadece 
malların satıcı tarafından alıcıya tesliminde taraflara düşen görevleri, masrafları ve hasarı 
düzenlemektedir. Incoterms kurallarının kusursuz bir satım sözleşmesi olmadığını bilmek 
gerekir. Incoterms kuralları sadece satıcının malları alıcıya teslim ettiği sırada taraflarından 
hangisinin taşıma ve sigortadan ve her birinin hangi masraflardan sorumlu olacağını belirler19. 

Bunun dışında mal bedelinin ödenmesi, ödeme şeklinin ne olacağı, mallara ilişkin 
mülkiyetin geçişi veya sözleşmeye aykırılığın sonuçları konusunda herhangi bir düzenleme 
getirmezler20. 

                                                            
13 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.4 
14 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.16 
15 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e. sh.5 
16 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e. sh.5 
17 International Chamber of Commerce. (2000), Incoterms 2000: Yayın No. 560 (Çev. Ercüment Erdem), 
Ankara. 
18 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin. A.g.e. sh. 3816. 
19 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.6 
20 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.7 
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Bu yeknesak kurallar ancak kendilerine, açık olarak sözleşmelerde atıf yapıldığında 
kullanılabilirler. Örneğin CIF/İstanbul Incoterms 2000 gibi. Eğer Incoterms’ e bu şekilde bir 
atıf yapılmaz ve örneğin sadece CIF/İstanbul gibi bir kayıt sözleşmeye konulursa, bu durumda 
MTO’ nun belirlediği düzenlemeler doğrudan uygulanamayacak; olayın özelliğine göre ticari 
örf ve adetler göz önünde bulundurulacaktır21. 

Bunun yanında bir Türk şirketinin ABD şirketi ile yaptığı satım sözleşmesinde yer alan 
Incoterms’ in, ABD Federal Ticaret Kanunu’ na mı, Türk Ticaret Kanunu’ na mı yoksa MTO 
Incoterms’ lerine mi atıfta bulunduğu açıkça yazılmalıdır22. 

Bu arada TTK’ da, CIF ve FOB teslim şekilleri 1138- 1149. maddeler arasında 
düzenlenmiştir. 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ 
nda teslim şekillerine ilişkin hükümler bulunmamaktadır. Ancak 6102 sayılı TTK yürürlüğe 
girdikten sonra da ICC Incoterms’ in, taraflar arasındaki sözleşmenin hükmü olarak 
uygulanmasına engel bir durum yoktur23. 

Ayrıca taraflar MTO Incoterms’ lerine yer vermek istiyorlarsa, revizyon tarihi de 
belirtilmelidir24. 

Incoterms’ in kapsamına değindikten sonra kapsamadığı alanlara da değinmek gerekir. 
Kapsam dışı alanlar şunlardır25: 

- Sözleşmenin ihlaline karşı yapılacak başvuru yolları kapsama alanından değildir. 
Hizmet sözleşmelerine uygulanmaz. 

- Teslimat dışındaki sözleşmede bulunan haklar ve yükümlülüklerle ilgisi yoktur. 
- Malları mülkiyet hakkının alıcıdan satıcıya nasıl aktarılacağını, ödeme ve ödeme 

yöntemlerini göstermezler. Ayrıca sözleşmenin ifasına ilişkin diğer konuları, mücbir sebepleri 
veya cezai şartları düzenlememişlerdir. 

3. INCOTERMS 2000 VE 2010’ UN KARŞILAŞTIRILMASI 
1.1.2000 tarihinden 2011 yılının ocak ayına kadar kullanılan Incoterms 2000’ in yerine 

gelen Incoterms 2010, 2011 yılının ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Yeni versiyonun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte eski versiyonların kullanım alanları kısıtlanmıştır. Yani, 
ihracatçı ve ithalatçı sözleşmelerine kullanmış oldukları teslim şeklinin versiyonuna, örneğin 
Incoterms 2000 olarak belirttikleri takdirde sadece Incoterms 2000 geçerli olacaktır26. 

Incoterms 2000’ de belirtilen kurallar dört gruba ayrılmıştır. 

E grubunda ihracatçı, malları kendi iş yerinde teslim etmektedir. F grubunda ihracatçı, 
malları ithalatçının belirleyeceği bir taşıyıcı firmaya teslim eder. Bu teslim şeklinin 
karakteristik özellikleri ise navlun bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesidir. C grubunda 
ihracatçı, bu teslim şekillerinde navlun bedelini öder. Bazılarında ise sigorta bedelini öder. 
Fakat uluslararası taşıma süresince olası risk ithalatçı üzerindedir. D grubunda ise ihracatçı, 
navlun bedellerini ödemekle beraber genellikle malların uluslararası taşınması sırasında 
oluşabilecek riskler ihracatçının üzerindedir. 13 teslim şeklinden ve dört gruptan oluşan 

                                                            
21 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.16 
22 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.16 
23 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.8 
24 ÖZKAN, Ömer. A.g.e..sh.16 
25 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.17 
26 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin. A.g.e. sh. 3817. 
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Incoterms 2000’ de F ve C grubunda ihracatçının malları teslim edeceği ülke ihracatçı ülkedir. 
D grubunda ise malların teslim edileceği ülke ithalatçı ülkesidir27. 

 Bu grupların her birinde, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri on başlık altında 
düzenlenmiştir. Satıcının belli bir konudaki yükümlülüğü, alıcının bu konudaki hak ve 
yükümlülüğünü de yansıtmaktadır (“ayna yöntemi”= “mirror method”)[34]. Örneğin, FOB 
terimi B.3.a. maddesi uyarınca taşıma sözleşmesi yapmak ve buna ilişkin masrafları ödemek 
alıcının borcu olduğundan, “Taşım Sözleşmesi” başlıklı A.3.a. maddesinde “yükümlülük yok” 
ibaresi kullanılarak satıcının taşımadan sorumlu olmadığı belirtilmiştir28. 

Incoterms 2010’ da ise gruplandırma sistematiği dörtten ikiye inmiştir. Teslim 
şekillerinin sayısı da 13’ den 11’ e inmiştir. Incoterms 2010’ da yer alan ana gruplandırma: 
“Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Kurallar” ile “Deniz ve İç su Taşımalarına Özgü 
Kurallar” dan oluşmaktadır29. 

Incoterms 2000’ in D grubu içerisinde yer alan dört teslim şekli kaldırılmıştır. 
Kaldırılan bu teslim şekillerinin yerine ise iki tane yeni teslim şekli oluşturulmuştur. D grubu 
içerisinde yer alan DDP teslim şekli Incoterms 2010’ da yerini korumuştur30. Incoterms 2010’ 
da bu yeni teslim şekilleri şöyle ifade edilmiştir: “Incoterms kurallarının sayısı 13’ den 11’ e 
indirildi. Bu durum taraflarca üzerinde anlaşılan taşıma şekli ne olursa olsun kullanılabilecek 
iki yeni kural olan –DAT (Terminalde Teslim) ve DAP (Belirlenen Yerde Teslim)-terimlerinin, 
Incoterms 2000’ de yer verilen DAF, DES, DEQ ve DDU terimlerinin yerine geçmesi ile 
sağlandı”31. 

Incoterms 2010’ da yapılan en önemli değişikliklerden biri de FOB, CFR ve CIP 
kurallarında olmuştur. 

FOB, CFR ve CIP kuralları için daha önceki Incoterms versiyonlarında teslim için 
kullanılan geminin küpeştesini aştığı nokta olarak belirten bütün ifadeler çıkartılarak bunun 
yerine malların “gemide” teslim edildiğine ilişkin ifadeler kullanılmıştır. Yani Incoterms 
2010’ da “geminin küpeştesi” deyimi terkedilerek yerine “gemide teslim” ifadesi 
kullanılmıştır32. 

Incoterms 2010’ da, daha önceki versiyona göre yapılan önemli değişikliklerden biri de 
Incoterms’ in daha önceki versiyonunda varlığı kabul edilen elektronik belgelerin yanında bu 
defa Incoterms 2010 elektronik iletişim araçlarının, taraflar bu konuda anlaştığı veya genel 
kabul görmüş olduğu ölçüde kağıt iletişim belgeleri ile aynı etkiyi sağladığını belirtmesidir33. 

Sigorta kapsamı da, Incoterms 2010 ile değişikliğe uğrayan bölümlerden biridir34. 
“Incoterms 2010 kuralları, Enstitü Kargo Klozları’ nın gözden geçirilmesinden sonra 
düzenlenen ilk Incoterms versiyonudur ve anılan klozlarda yapılan değişiklikleri dikkate alır. 
Incoterms 2010 kuralları taşıma ve sigorta sözleşmelerine ilişkin bilgilendirme borcunu 

                                                            
27 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin.A.g.e. sh. 3817. 
28 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e.sh.4 
29 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin., A.g.e. sh. 3818. 
30 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin., A.g.e. sh. 3818. 
31 International Chamber of Commerce. (2010), Incoterms 2010: Yayın No. 715 (Çev. Ercüment Erdem), Türk 
İhracat Rejim ve Yönetmeliği, Ankara. 
32 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.9 
33 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.10 
34 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin., A.g.e. sh. 3818. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

madde A3/B3 altında düzenler. Bu hükümler Incoterms 2000’ de yer aldığı daha genel 
nitelikteki A10/B10 maddesinden alındı. A3/B3 maddeleri altında sigortaya ilişkin olarak 
kullanılan dil, tarafların bu yöndeki borçlarını açıklayıcı bir bakış açısı ile değiştirildi”35. 

Bu değişiklik ve yeniliklerin dışında Incoterms 2010, alıcı ve satıcının yükümlülükleri 
altında bulunan A6 ve B6 başlıkları altında masrafları detaylı düzenleyerek “Terminal 
Elleçleme Masrafları” nın iki defa ödenmesinin önüne geçmiştir36. 

Incoterms 2010 kapsamında getirilen en büyük yeniliklerden birisi “Zincirleme 
Satışlar” dır37. Çünkü, “İmal edilen malların aksine, emtia satışında mallar transit haldeyken 
birbirini takip eden bir zincir halinde birkaç kere satılır. Böyle bir durumda, zincirin 
ortasında bulunan bir satıcı malları göndermez, zira malları hali hazırda ilk satıcı tarafından 
gönderilmiştir. Bu nedenle, zincirin ortasında bulunan bir satıcı alıcıya karşı olan borcunu 
malları göndererek değil, ilk satıcı tarafından gönderilmiş malları tedarik ederek yerine 
getirir”38. 

Milletlerarası ticarette kullanılan bu terimler bundan böyle iç ticarette de kullanımı 
kabul edildi. 

4. INCOTERMS TÜRLERİ 

4.1. EXW (EX WORK) 
Her türlü taşıma türlerinde kullanılabilir. Satıcı malları işletmesinde daha önce 

belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim 
alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi 
ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf 
ve risk alıcı tarafından karşılanır. Satıcının yükümlüğünün en az olduğu ve alıcının 
sorumluluğunun en fazla olduğu bir taşıma türüdür. Özellikle ihracat gümrükleme işlemeleri 
ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için EXW terimi kullanılırken doğabilecek bütün olası 
riskleri göz önünde bulundurmak gerekir.  

 EXW teslim şekli Türk İhracat ve Gümrük mevzuatına uygun olmadığı, bu mevzuatla 
ithalatçının gümrükleme işlemlerinin yapmasının mümkün olmadığı, bu işlemi yapacak 
firmanın Türkiye’de yerleşik olması gerekmektedir 39. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar40: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/lisans, izinler : Alıcı 
- Yükleme   : Alıcı 
- Navlun    : Sözleşmeye göre 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 

                                                            
35 International Chamber of Commerce. (2010), Incoterms 2010: Yayın No. 715 (Çev. Ercüment Erdem), Türk 
İhracat Rejim ve Yönetmeliği, Ankara. 
36 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.10 
37 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin. A.g.e. sh. 3821. 
38 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin. A.g.e. sh. 3821. 
39 YILMAZ, Mutlu. ÖZKEN, Ahmet. ŞAHİN, Necmettin.,A.g.e. sh. 3821. 
40 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.11 
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- Varış gümrük/lisans, izinler : Alıcı’ dır. 

 4.2. FCA (FREE CARRIER) 
Bu teslim şekli, her türlü taşımada kullanılabilir. Terim 1990 güncelleştirmesi sırasında, 

metnin eski şeklinde yer alan FOR/FOT ve FOB Airport terimlerinin yerini alacak şekilde 
değiştirilmiştir[39]. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, herhangi bir taşıma işlemi için de 
kullanılabilir41. Satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk 
taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren 
malla ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer bütün giderler gibi 
alıcı tarafından ödenir42. Incoterms 2000’de FCA konusunda ufak bir değişiklik yapılmıştır. 
Buna göre, eğer teslim satıcıya ait bir yerde gerçekleşirse, satıcı malları gösterilen taşıyıcının 
aracına yüklemeden sorumlu olacaktır. Eğer teslim satıcı ile ilgisi olmayan başka bir yerde 
gerçekleşirse, bu durumda satıcı malları belirtilen yere getirir ve bekletir. Getirilen malların 
boşaltılmasından dahi mesul değildir. Taşıyıcıya teslim konusunda değişik olasılıklar 
görülmüştür : 

 (i) Demiryolu Taşımacılığı: Mallar bir vagonluk (ya da demiryoluyla taşınan bir 
konteynerlik yük oluşturuyorsa, satıcı, vagonu ya da konteyner’ı uygun biçimde yüklemek 
zorundadır. Yüklenmiş vagon ya da konteyner demiryoluyla taşımayı gerçekleştirecek kişi ya 
da onun adına hareket eden şahısça devralındığı anda, teslim işlemi tamamlanmış olur. Eğer 
işleme konu olan mallar bir vagon ya da konteyner’ı doldurmuyorsa, satıcının demiryolu 
taşıma teslim noktasına malları bırakmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur (FCA A.4/I). 

 (ii) Karayolu Taşımacılığı : Yükleme işlemi satıcının kendi kuruluşunda yapılıyorsa, 
mallar alıcı tarafından araca yüklendiği andan itibaren teslim işlemi tamamlanmış olur. Eğer 
mallar taşıyıcının kuruluşunda teslim edilecekse, malların karayolu taşımacısına 
aktarılmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur (FCA A.4/II). 

 (iii) Nehir Taşımacılığı : Eğer yükleme işlemi satıcının kendi kuruluşunda yapılıyorsa, 
malların alıcı tarafından sağlanan nehir taşıma aracına yüklenmesiyle teslim işlemi 
tamamlanmış olur. Eğer mallar taşıyıcının kuruluşunda teslim ediliyorsa, mallar nehir 
taşıyıcısına aktarılmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur (FCA A.4/III). 

 (iv) Deniz Taşımacılığı: Mallar bir konteyner’ı dolduruyorsa, yüklenmiş konteyner’ın 
deniz taşımacısı tarafından devralınmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur. Eğer mallar bir 
konteyner’ı doldurmuyorsa, ya da konteyner’sız olarak sevkedilmekteyse, satıcı malları 
terminale taşımak zorundadır (FCA A.4/IV). 

 (v)  Hava Taşımacılığı: Malların hava taşımacısına aktarılmasıyla teslim işlemi 
tamamlanmış olur (FCA A.4/V). 

 (vi) Adı Konmamış Taşıma Biçimleri (“Unnamed Transport”) : Malların taşıyıcıya 
aktarılmasıyla teslim işlemi tamamlanmış olur (FCA A.4/VI). 

 (vii) Çok Vasıtalı Taşımalar (“Multimodal Taşımalar”) : Duruma göre mallar I-VI 
maddelerde belirtildiği gibi aktarıldığı anda teslim işlemi tamamlanmış olur (FCA A.4/VII). 

Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin yapılabilmesinde 
satıcının yardımı gerekiyorsa (örneğin demiryolu ve havayolu taşımacılığında olduğu gibi), 

                                                            
41 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e. sh.8 
42 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
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satıcı böyle bir durumda risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere kendisi harekete geçebilir. 
FCA Haydarpaşa garı olarak yapılan bir satışta, satıcı Haydarpaşa garında malları vagon 
üzerine yüklemekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. 

Alıcı, A.4. hükmü uyarınca malları teslim almak (FCA B.4) ve satım sözleşmesinde 
belirtildiği şekilde bedeli ödemek (FCA B.1) zorundadır. Alıcı, mallar kendisine teslim 
edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenir (FCA B.5). 
Alıcı, malların belirtilen yerden taşınması için, masrafları kendine ait olmak üzere taşıma 
sözleşmesi akdeder (FCA B.3). Satıcıya taşıyıcının adı konusunda bilgi verir ve eğer durum 
gerektiriyorsa malların teslim zamanını ihbar eder (FCA B.7)43. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar44: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Alıcı 
- Navlun    : Alıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

4.3. CPT (CARRIAGE PAID TO …) 
Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine 

kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği 
andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer45.. Bu 
terimde satıcı taşıcıyı seçer, taşıma sözleşmesini yapar, malları araca yükler, ihracat 
gümrükleme işlemlerini yapar ve belirlenen yerde, malları alıcıya teslim eder. Malların 
teslimine kadar geçen süreçte malın ziya, hasar ve masrafları satıcıya aittir. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar46: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/remi izinler : Alıcı’ dır. 

4.4. CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO …) 
Bu teslim şekli, her türlü taşımada kullanılabilir. Teslim şeklinde satıcı sigorta primi, 

navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı 
gemi acentasıyla anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve 

                                                            
43 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e. sh.9 
44 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.  sh.11 
45 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
46 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e. sh.11 
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yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle 
yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortası yaptırır47. 

CPT teriminde olduğu gibi terimi izleyen yer ismi sadece nereye kadar navlunun, taşıma 
masraflarının ve sigorta bedelinin satıcı tarafından ödendiğini gösterir. Bir yüklemede satış 
sözkonusu olduğuna göre satıcının ilk taşıyıcıya malları aktardığı yerde teslim işlemi 
gerçekleşir48. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar49: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Satıcı 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

4.5. DAT (DELIVERED AT TERMİNAL) 
Bu teslim şekli her türlü taşımada kullanılabilir. Satıcı taşıcıyı seçer, taşıma sözleşmesi 

yapar ve bedelini öder. Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya 
sağlanması anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’ in aksine, çoklu 
vasıta için kullanılabilir50. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar51: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/lisans, izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Satıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

 4.6. DAP (DELIVERED AT PLACE) 

Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya 
sağlanması anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES ve DDU’ nun yerini almıştır52. Bu 
teslim şekli her türlü taşımada kullanılabilir.  Satıcı, malları tarafların anlaştıkları yerde araç 
üstünde, boşaltmamış olarak alıcının tasarrufuna bırakır. Taraflar teslim edilecek yeri kesin ve 
açık olarak belirtmelidir. Çünkü bu noktadan sonraki sorumluluk satıcıdan alıcıya geçmiş 
olmaktadır. 

                                                            
47 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
48 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e. sh.11 
49 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e. sh.12 
50 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
51 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.13 
52 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
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Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar53: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/lisans, izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

4.7. DDP (DELIVERED DUTY PAID) 
Bu teslim şekli DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır; ancak DDP teslim 

şeklinde satıcı bir de gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir 
satıcıdan farksız şekilde malları devreder54. Her türlü taşıma şekillerinde kullanılabilir.  Satıcı 
yükümlülüklerin en fazla olduğu teslim şeklidir. Malın, ithalat vergileri ödenmiş olarak 
alıcının belirttiği yerde boşaltılmamış olarak alıcıya teslim edilmesidir. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar55: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/izinler  : Satıcı’ dır. 

4.8. FAS (FREE ALONGSIDE) 

Bu terim, deniz ve iç su taşımalarında kullanılır. Teslim şeklinde satıcı malları geminin 
yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek, 
gemi açıkta ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir56. Incoterms 
2000’de FAS teriminde bir değişikliğe gidilmiştir. Incoterms’in önceki versiyonlarında, 
ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerinin alıcı tarafından yapılması öngörülüyordu. 
Incoterms’in en son yayınlanan 2000 versiyonunda, malların ihraç için satıcı tarafından 
gümrüklenmesi öngörülmüştür. Gerçekten, mallar satıcının ülkesinden ihraç edileceğinden, 
satıcı bu işlemleri alıcıya nazaran daha rahat ve hızlı yapabilir. Bu nedenle, yapılan değişiklik 
kanaatimce olumludur. 

Tarafların bu terimi yükleme limanının adıyla birlikte kullanmaları halinde, bu aynı 
zamanda teslim işlemlerinin yeri ile noktasını da belirtir. Böylece FAS İskenderun olarak 
yapılan bir satışta, satıcı malları İskenderun Limanında geminin doğrultusunda teslim etmek 
zorundadır57. 

                                                            
53 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e. sh.13 
54 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
55 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.sh.14 
56 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
57 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e. sh.9 
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Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar58: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Alıcı 
- Navlun    : Alıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

 4.9. FOB (FREE ON BOARD) 
Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen 

gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine geçtikten sonra meydana 
gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için 
gerekli bütün belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder59. 
FOB, sadece deniz ve iç su taşımalarında kullanılır. Incoterms 2000 kuralında malların 
küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Incoterms 2010 kuralında 
ise malların teslimi küpeşteyi aşmasıyla değil bizzat malların gemiye konulması gerekir. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar60: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Alıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

4.10. CFR (COST AND FREIGHT) 
Bu teslim şeklinde satıcı bütün masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana 

kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi 
gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya 
aittir61. 

İlk bakışta, bu terimin öncelikle varma limanına kadar yapılacak masraflarla ilgili 
problemler yaratacağı zannedilmektedir. Ancak bu terimde teslim yeri zımnen gösterilmiştir. 
Bir yüklemede satış söz konusu olduğuna göre, satıcı yükleme limanında malları teslim etmek 
yükümlülüğünü tamamıyla yerine getirmiş olur. Şu halde, bir Amerikan firmasının “CFR 
New York” olarak bir Rus firmasından optik malzeme alması durumunda, satıcı malları New 
York’ta değil, yükleme limanında teslim etmek zorunda kalacak ve navlun masraflarını da 
üstlenecektir62. 

                                                            
58 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.  sh.13 
59 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
60 ÖZALP, Abdurrahman  A.g.e. sh.14 
61 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
62 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e. sh.10 
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Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar63: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Sözleşmeye göre 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

4.11. CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT) 
Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri 

üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentasıyla anlaşır ve temin eder. 
Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya 
bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar 
kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta 
primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer64. Şayet taşıma sözleşmesinde açıkça yer 
almıyorsa satıcının, malları boşaltma yükümlülüğü yoktur. 

Teslim şeklinin özelliklerinden bahsettikten sonra alıcı ve satıcının sorumluluklarından 
da bahsetmek gerekir. Bunlar65: 

- Kontrol, Ambalaj, İşaretleme : Satıcı 
- Çıkış gümrük/resmi izinler : Satıcı 
- Yükleme   : Satıcı 
- Navlun    : Satıcı 
- Sigorta    : Satıcı 
- Boşaltma   : Alıcı 
- Varış gümrük/resmi izinler : Alıcı’ dır. 

4.12. DAF (DELIVERED AT FRONTIER) 
Her türlü taşıma biçimiyle yapılan fakat son yapılan nakliyatın karada olması gerektiği 

bu teslim şeklinde mallar herhangi bir sınırda teslim edilir. Burada sınır kelimesi ile 
kastedilen ihracatın yapıldığı ülkenin ki dahil her türlü sınırdır66. 

Sınır teriminin, ihracatın yapıldığı ülkeninki dahil her türlü sınırı tanımlamak üzere 
kullanılabileceğinin altını çizmek yerinde olur. Yani terim içerisinde taraflar atıfta bulunulan 
teslim yerini ve noktasını belirterek kesinleştirmek zorundadır : “DAF Fransa İtalya 
(Modane)”. Öyleyse satıcı Fransa-İtalya sınırındaki Modane’de belirtilen varma yerinde 
malları teslim eder67. 

 

 

                                                            
63 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.14 
64 http://www.gumrukmusavir.com/default2.asp?ID=62&IDc=52. 
65 ÖZALP, Abdurrahman. A.g.e.15 
66 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.18 
67 ÇAĞLAR, MuratA.g.e. sh.11 
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4.13. DES (DELIVERED EX SHIP) 
Deniz yolu veya nehirde yapılan taşımacılık ile en son teslimatın belirlenmiş varış 

limanında bir gemiye yapıldığı çok şekilli taşımalarda kullanılan teslim şeklidir. 
Satıcı/ihracatçı/imalatçı malların ihracat işlemlerini yapmaktan ve malların belirtilmiş varış 
limanındaki geminin güvertesinde ithalat işlemleri yapılmamış olarak alıcıya teslime hazır 
hale getirmekten ve boşaltma öncesi yapılan bütün masraflardan sorumludur68. 

4.14. DEQ (DELIVERED EX QUAY) 
Deniz yolu veya nehir yoluyla malların varış limanına geldiği nakliyelerde kullanılan bu 

teslim şeklinde satıcı/ihracatçı/imalatçı malların ihraç gümrük işlemlerini yapmaktan ve 
malları belirtilen varış limanında rıhtımda alıcıya teslim etmekten sorumludur. Alıcı, malların 
ithalat işlemlerinden ve teslim aldığı andan sonraki nakliye masraflarından sorumludur69. 

Incoterms 2000’de DEQ teriminde bir değişikliğe gidilmiştir. Geleneksel olarak, satıcı 
DEQ uyarınca malları gümrüklemekle yükümlüdür, zira mallar rıhtıma indirilmek zorundadır 
ve ithal eden ülke içine götürülüyordur. Fakat birçok ülkede gümrükleme işlemlerindeki 
değişiklikler yüzünden, artık ilgili ülkede ikamet eden tarafın gümrükleme işlemlerini üstüne 
alıp vergi ve diğer harçları ödemesi daha uygun görülmektedir. Bu nedenle, daha önceden 
bahsedilen ve FAS’ta yapılan değişiklikle aynı nedenden ötürü DEQ teriminde de değişikliğe 
gidilmiştir. Böylece, alıcı, malların ithalat için gümrüklenmesini ve bununla ilgili tüm 
işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü üzerine almaktadır. 

Bununla beraber, taraflar malların rıhtımdan limanın içine veya dışından başka bir yere 
aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, 
DDU veya DDP terimleri kullanılmalıdır70. 

4.15. DDU (DELIVERED DUTY UNPAID) 
Varış yerinin liman veya hava alanı olmadığı her türlü taşıma biçiminde kullanılan 

teslim şeklidir. Satıcı/ihracatçı/imalatçı malların ihracat gümrük işlemlerini yapmaktan ve 
belirtilen varış yerinde alıcının emrine hazır hale getirmekten sorumludur. Bundan sonraki 
ithalat gümrük, vergi, resim ve harçları ile varış yerine kadar olan nakliyeden alıcı 
sorumludur71. 

SONUÇ 

Uluslararası satım sözleşmelerine konu olan Incoterms kuralları, değişik tarihlerde, 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte revizyonlara uğramıştır. Yapılan revizyonlardan en önemlisi 
2010 tarihlidir ve Incoterms 2010 adıyla anılır. 

Incoterms uluslararası ticarette kullanılabildiği gibi iç ticarette de kullanılabilmektedir. 

Incoterms’ in kapsamına ise taşınabilir somut ürünler girmektedir. Yapılan son 
değişikliklerle beraber DAF, DES, DEQ ve DDU teslim şekilleri Incoterms 2010’ da 
kaldırılmış ve yerine iki yeni teslim şekli olan DAT ve DAP gelmiştir. 

                                                            
68 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.19 
69 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh.19 
70 ÇAĞLAR, Murat. A.g.e. sh.12 
71 ÖZKAN, Ömer. A.g.e. sh..19 
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Bunların dışında meydana gelen en önemli değişiklikler elektronik iletişim, sigorta, 
FOB, CFR ve CIF satışta olmuştur. Ayrıca zincirleme satışlarla ilgili hüküm getirilmiştir. 
Bunların dışında Incoterms 2010’ a eklenen kavramlar da mevcuttur. Bunlar; taşıyıcı, gümrük 
işlemleri, teslim, teslim belgeleri, elektronik kayıt veya işlem ve ambalajdır. 

Incoterms kurallarının dünyada ortak bir dil yaratması, ticaretle uğraşanlar için büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Incoterms kuralları satım 
sözleşmesinin bütün aşamalarını kapsamaz. Incoterms kuralları sadece satıcının malları 
alıcıya teslim ettiği sırada taraflarından hangisinin taşıma ve sigortadan ve her birinin hangi 
masraflardan sorumlu olacağını belirler. 

Sonuç olarak değişik tarihlerde revizyona uğrayan bu kuralların eksiklikleri olmasına 
karşın dünya genelinde ortak bir dil oluşturması, ticaretin gelişmesi açısından önemlidir ve 
aynı zamanda da gereklidir. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUDAŞLIK ( EMPATİ) KURMA DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

                                                                                                             

Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL∗       Öğr. Gör. Raziye PEKŞEN AKÇA∗∗        Hazan ÇÜMEN∗∗∗ 

                  ÖZ 

               Bu araştırmada, 15-19 yaş grubu ergenlerin duygudaşlık ( empati) kurma düzeyleri, 

kendisini karşısındakinin yerine koyabilme durumu, kırdığı birisinden özür dileyebilme, hatalı 

olduğunda hatalarını kabul edebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabilme durumunu 

ortaya koymak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın materyalini Kayseri ili Develi 

ilçesindeki Develi Lisesi ve Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Kız Teknik ve Kız Meslek 

Lisesinde öğrenim gören, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 300 (241 kız, 59 

erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen “Duygudaşlık Anket formu” 25 maddelik ve “ Kişisel Bilgi Formu” 15 

maddelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin kendisini 

karşısındakinin yerine koyabilme durumu incelendiğinde % 46’sı duygudaşlık ( empati) 

kurabildiğini belirttiği, kızların yarısından fazlasının kırdığı birinden özür dilediği (% 69.1), 

% 60’ının eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabildiği, çoğunluğun karşısındakine anlatmak 

istediği şeyi anlatabildiğini (% 55.7)  belirttiği bulunmuştur. Başkasını kızdırmamak adına 

onlarla aynı durumda gözükme durumuna % 55,7’si “ Hayır ” , hayal kırıklığı sonrası 

ergenlerin  % 44,3’ünün çabuk toparlanamadığını ortaya koymuştur. 

 Anahtar Kelime: Empati, Ergenlik Dönemi, Özür Dileme 
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DEFINING THE LEVEL OF ESTABLISHING EMPATHY  

AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS  

  ABSTRACT 

 In this research, adolescents among 15-19 age group establishing empathy level is 

planned and  carried out with the aim of revealing the situations of putting oneself into 

someone else’s place, apologizing from someone who they give offence, accepting when they 

are wrong, being ableto make evaluation by listening to criticism. The material of the research 

is consisted by 300 volunteer students ( 241 girls, 59 boys) having education at Develi High 

School and Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Girls’ Technical ve Vocational High School in the 

city of Kayseri Develi strict. In the research as a vehicle of gathering data, 25 items “ 

Empathy Survey Form” and 15 items “Personal Information Form” developed by the 

researchers are applied. As a result of the research, when adolescents’ establishing empathy 

towards someone is observed, it has been found that % 46.0 of them state they can establish 

empathy, more than half of them girls (% 69.1) apologize someone they give offence, % 60  

of them can evaluate by listening to criticism, most of them (% 55.7 )  can express what they 

want to tell to someone. This research has set forth that % 55,7 of them say “No” to the 

situation of appearing the same with the name of not making other one irritated, after a 

disappointment  % 44,3 of adolescents can’t pick themselves up easily.  

Key Words: Empathy, Adolescence Period, Apologizing 

 

1.GİRİŞ 

Empati ilk olarak 1900’lü yıllarda Alman psikolog Teodor Lipps tarafından estetik ve 

psikolojideki çalışmalar kapsamında kullanılmıştır. Empati; Bir kişinin kendisini karşısındaki 

kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir ( Irving and Dickson, 

2004). İnsanoğlunun başlangıcından günümüze kadar her aşamada kişiler birbirleriyle 

etkileşim içinde olduklarından duygudaşlık (empati) kurmaya ihtiyaç duymuşlar ve kişiler 

arası ilişkilerde özellikle empatik beceri iletişim becerisinin önemli bir parçası olarak kabul 

edilmiştir ( Cüceloğlu, 1994; Dökmen, 1995). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

Empatik anlayış günlük yaşamın hemen her kesiminde insanları birbirine yaklaştırma 

ve iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar kendileriyle duygudaşlık kurulduğunda, 

anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hisseder. İnsanlar tarafından anlaşılmak 

bireyin rahatlatmasına ve kendisini iyi hissetmesine neden olmaktadır. Bu durum kişiler 

arasında iyi bir ilişkinin oluşmasını da sağlar. Empati kurma becerisinin günlük yaşantı içinde 

yeri ve öneminin büyük olması, empatik anlayışın iletişim çatışmalarını engelleyerek daha 

olumlu ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle empatik bir toplum 

oluşturulabilmesi için çocukların empatik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların 

yapılması önem taşımaktadır (Köksal, 1997). Ancak çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar 

çocukların duygudaşlık eğitiminden gereği gibi yararlanabilmeleri için bilişsel gelişim 

açısından somut işler döneminde olmaları gerektikleri ileri sürülmüştür ( Ahammer and 

Murray, 1979; Fescbach, 1979;1982).   

Ben merkezicilik ve duygudaşlık birbirleriyle bağdaşmayan ifadelerdir.  Benmerkezci 

olan kişi karşısındaki kişinin rolüne giremez olaylara onun bakış açısından bakamaz. 

Başkasıyla duygudaşlık kurmak için benmerkezcilikten kurtulmamız gerekir. Somut işlemler 

dönemini takip eden soyut işlemler döneminde ( 12 yaş ve üzeri) ergen benmerkezciliğinden 

uzaklaşmaya başladıkça kendisi ve diğer insanların kimliklerine ilişkin belirsiz bir kavrama 

sahiptirler. Bu durumda onların kendileriyle benzer özellik taşıyan gruplarla duygudaşlık 

kurabilme olanağını arttırır. İlk ergenliğin benmerkezciliği 15-16 yaş civarında formal 

işlemlerin iyice yerleşmesi sonucu kaybolmaya başlar. Bu değişim sonucu genç kendi 

düşüncesi ile başkalarının ilgilerini ayırt etmeye başlar (Onur, 1987). 

 

Ergenlerin normal gelişimlerini devam ettirebilmeleri için duygudaşlık düzeylerinin erken 

dönemde fark edilmesi ve uygun müdahalelerde bulunulması oldukça önemlidir. Ancak 

bunun için de öncelikle duygudaşlık düzeylerinin ölçülmesi gerekmektedir (Hunter, 2003). 

Araştırmanın amacı ergenlerin duygudaşlık düzeylerini ortaya koymak, kırdığı birisinden özür 

dileyebilme, hatalı olduğunda hatalarını kabul edebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme 

yapabilme durumlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
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3. METOD 
 

Araştırmanın evrenini, 2010 yılı Mayıs- Haziran aylarında Kayseri ili Develi ilçesi 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Develi Lisesi ve Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Kız Teknik ve 

Kız Meslek Lisesinin 1.,2.,3. ve 4. sınıflarına devam eden araştırmaya gönüllü katılmayı 

kabul eden 300 ( K= 241, E= 59) ergenler oluşturmaktadır.  

Anket formunun hazırlanmasında daha önce benzer konuda yapılan çalışmalardan ve 

ilgili literatürden faydalanılmıştır (Dökmen 1988, Tanrıdağ 1992, Pınar 2004).  Ergenlere 

araştırmacılar tarafından verilerin bilimsel çalışmada kullanılacağı biçiminde gerekli 

açıklamalar yapılmış, araştırmaya katılmayı kabul eden ( N=300) ergenle yüz yüze 

görüşülerek anket formları doldurulmuştur. Lise Öğrencilerinin Duygudaşlık Düzeyinin 

Belirlenmesi Anket Formu" ergenlerin kendisini karşısındakinin yerine koyabilme durumu, 

empati kurabilme, kırdığı birinden özür dileyebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme 

yapabilme, karşısındakine anlatmak istediği şeyi anlatabilme,  başkasını kızdırmamak adına 

onlarla aynı durumda gözükme, hayal kırıklığı sonrası toparlanma durumu hakkındaki 

düşüncelerini içeren 25 adet sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS( 18.0) paket 

programına aktarılarak frekans, yüzde ve khi kare dağılımları şeklinde değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR  

  Ergenlerin demografik özellikleri incelendiğinde ( Tablo-1) 17 Yaşında olduğunu 

belirtenlerin oranı dağılım içinde en yüksek seviyededir ( % 31.3). Dağılım içinde en düşük 

oranı 14 Yaşında olduğunu belirtenler oluşturmakta (% 1.0) bunu sırasıyla 19 Yaş ( % 1.3), 

18 Yaş (% 19.7) , 15 Yaş ( % 23.3) ve 16 Yaş (% 24.3) izlemektedir. Ergenlerin cinsiyetine 

ilişkin bulgulara bakıldığın da kız ergenler araştırmanın yarısından fazlasını oluşturmakta ( % 

80.3) ve erkeklerin oranı ise % 19.7 ‘dir. Yapılan araştırmaların bir kısmı cinsiyetin empati 

üzerinde bir farklılığa neden olmadığını gösterirken (Tanrıdağ,1992; Korkmaz vd, 2001; Genç 

ve Kalafat, 2008; Yılmaz ve Akyel, 2008) diğer araştırmalarda sonucunda cinsiyetin empatik 

beceri üzerinde bir farklılığa neden olabileceğini ( Gabay vd., 1998; Schireman and Gundy 

2000) bulmuşlardır. Ancak kızların empatik becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu ve 

olaylara daha duygusal tepkiler gösterdikleri genelebilir bir durumdur. Ergenlerin sınıflarına 

ilişkin bulgulara bakıldığında tüm oranların birbirine eşit olduğu görülmektedir ( % 25.0). 
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Araştırmaya alınan ergenlerin duygudaşlık kurabilme durumları incelendiğinde (Tablo-

2) ergenlerin % 46 gibi büyük bir çoğunluğu Empati Kurabilme ( kendisini karşısındakinin 

yerine koyma)  durumuna “Evet” derken % 18.5 lik bir çoğunluk ise bu duruma “ Hayır ” 

demiştir. Bazen diyen ergenlere baktığımızda bu oranın % 35.6 oranında olduğu 

görülmektedir. Roberts ve Strayer (1996) empatisi yüksek ve düşük olan çocukları 

karşılaştırdıkları araştırmalarında, empati kurabilme becerisi yüksek olan çocukların empati 

kurabilme becerisi düşük olan çocuklara göre işbirliği ve yardım etme davranışlarını 

göstermeye daha eğilimli oldukları, arkadaşları tarafından daha çok kabul edildikleri 

bulunmuştur. Araştırmacılar bu bulgularına dayanarak; empatinin, arkadaşlık ilişkilerinin 

düzenlenmesinde etkili bir role sahip olduğunu ileri sürmüştür. Nitekim ergenlik döneminde 

arkadaş grubu ergenin üzerinde aileden sonra göreceli olarak en çok etkiye sahiptir. Ergenler, 

akranları tarafından sevilmek ve beğenilmek, önemsenmek isterler (Erkan ve Alim, 2005; 

Pekşen, 2009). Önemsenmek ise bireyi rahatlatmakta ve kendisini iyi hissetmesine neden 

olmaktadır. Bu da kişiler arasında iyi bir ilişki biçiminin oluşmasında, hatta empati kurulan 

kişinin zamanla empati kuran kişiye karşı duygu, düşünce ve davranışlarını anlama becerisini 

kazanabilmesine yol açabilir. 

 

Ergenlerin cinsiyetleri göre kırdığı birisinden özür dileme durumlarına ilişkin 

dağılımlar incelendiğinde ( Tablo-3) Kızların % 69.1’i “ Evet” derken erkeklerde bu oran % 

49.2 olduğu görülmektedir. Bazen kırdığım kişiden özür dilerim diyen kızların oranı % 22.5 

iken bu oran erkeklerde % 35.5 dir. Hayır diyenlerin dağılımları incelendiğinde kızların oranı 

( % 8.4), erkeklerin oranından daha düşük olduğu ( % 15.3) görülmektedir. Yapılan khi kare 

testi sonucunda da ergenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak kırdığı birisinden özür dileme 

durumu arasında farkın anlamlı olduğu saptanmıştır ( X ²= 8.751, p<.05).  Rehber’in ( 2007) 

ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada kız öğrencilerin özür 

dileme ve hatalarını düzeltme üzerinde erkeklere göre daha fazla durduğu, erkeklerin 

duymazlıktan gelme durumunun kızlara göre daha yüksek seviyede olduğunu bulmuştur. 

Nitekim ergenler üzerinde yapmış olduğumuz çalışmada bu bulguyu doğrular niteliktedir. 

 

Tablo-4’de Ergenlerin eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabilme durumu 

incelendiğinde  % 60,0’ı gibi büyük bir çoğunluğu bu duruma “Evet” derken , % 30.7 ‘si 
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“Bazen”, % 9.3’ü “Hayır” dediği görülmektedir. Eleştiri bir paylaşım, iletişim biçimi, 

düşünce alışverişi ve karşılıklı öğrenme durumuna verilen addır (İnam, 1994). Ancak bazı 

durumlarda eleştiri öğrenme durumunu tetikleyen ve karşılıklı düşünce alışverişinin yapıldığı 

bir durum olmaktan çıkarak, kişide hayal kırıklığı ve kırgınlıklar yaratabilmektedir. 

Ergenlerin hayal kırıklığı sonrası çabuk toparlanabilmelerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; % 44.3’ü ( 133 kişi) “ Hayır” yanıtını verirken , % 28.7’si ( 86 kişi ) “Evet” 

yanıtını vermiştir. Yapılan eleştirinin boyutuna göre duyduğu hayal kırıklığından çabuk 

toparlanabilme durumuna  “Bazen” yanıtını verenlerin 81.0 kişi olduğu bulunmuştur. 

 

Ergenlerin başkalarını kızdırmamak için onlarla aynı fikirdeymiş gibi gözükme 

durumları ( Tablo-5) incelendiğinde yarısından fazlasının böyle davranmadıklarını belirttikleri 

görülmüştür ( % 55.7).  Bu duruma “ Evet” yanıtını verenlerin oranı % 14.3 iken “ Bazen” 

böyle davrandığını belirtenlerin oranı % 30.0’dır. Tablo-6 ergenlerin başkalarına anlatmak 

istediklerini anlatabilme durumları verilmiştir. Ergenlerin % 10.3 ‘u bu duruma “Hayır” 

derken, % 34.0’ı “ Bazen” ,% 55.7’si ise “Evet” yanıtını vermiştir. İletişimde kendini ifade 

etme önemli bir unsurdur. Ancak iletişim sadece konuşmak değil;  kişinin ne söylediğini 

bilmesi, neyi nerede, ne zaman kullanacağını bilerek anlatacağı şeyleri kişiye 

indirgeyebilmedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda;  Ergenlerin % 46’sı gibi yüksek bir çoğunluğunun duygudaşlık 

kurabildiklerini belirttikleri bulunmuştur. 

Cinsiyete göre ergenlerin kırdığı birisinden özür dileme durumu arasında anlamlı bir farklılık 

oluşturduğu saptanmıştır (p<.05). 

Ergenlerin yarısından fazlasının (% 60’ı) eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabildikleri 

bulunmuştur. 

Ergenlerin % 44,3’ü hayal kırıklığına uğradıklarında çabuk toparlanamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 
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• Farklı yaş gruplarının ( Okul öncesi vb.) duygudaşlık kurabilmeleri için duygudaşlık 

eğitim programları uygulanabilir. 

• Sağlıklı bir toplum olmanın temelinin iletişimden geçtiği bilinerek kişiler arası 

duygudaşlık becerisini geliştirici eğitim-öğretim programları düzenlenerek, 

uzmanlarca hazırlanan seminerler organize edilmelidir. 

• Öğrencilere eğitim-öğretim yılının başlangıcında empatik beceri düzeylerine ilişkin 

ölçümler yapılarak ders içerikli bu ölçümler doğrultusunda şekillendirilebilir. 

• Araştırma başka illerde ve çeşitli değişkenleri ( saldırganlık vb) baz alarak 

uygulanabilir. 
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EKLER 

Tablo 1: Ergenlerin sosyo-demografik dağılımları 

YAŞLAR Sayı (n) % 

15 Yaş 

16 Yaş 

17 Yaş 

18 Yaş 

19 Yaş 

70 

73 

94 

59 

4 

23.3 

24.3 

31.3 

19.8 

  1.3 

300 100.0 

CİNSİYET Sayı (n) % 

Kız 

Erkek 

241 

59 

80.3 

19.7 

300 100.0 
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SINIFLAR Sayı (n) % 

9.Sınıf 

10.Sınıf 

11. Sınıf 

12.Sınıf 

75 

75 

75 

75 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

300 100.0 

 

Tablo 2: Ergenlerin Duygudaşlık Kurabilme Durumu 

Empati Kurabilme (Kendisini Başkasının Yerine Koyma) 

 

Sayı ( n) 

Evet Hayır Bazen Toplam 

137 55 106 298 

Yüzde (%) 46.0 18.4 35.6 100.0 

 

Tablo 3: Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Kırdığı Birinden Özür Dileme Durumu 

Kırdığı Birinden Özür Dileme Durumu 

 Evet Hayır Bazen Toplam 

 Sayı(n) Yüzde(%) Sayı(n) Yüzde(%) Sayı(n) Yüzde(%) Sayı(n) 

Kız 166 69.1 20 8.4 54 22.5 241 

Erkek 29 49.2 9 15.3 21 35.5 59 

X ²=8.751                     p=.033                                    p<.05 
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Tablo 4: Eleştirileri Dinleyip Değerlendirme Yapma, Hayal Kırıklığında Toplanma 

Durumu 

  Değerlendirme Yapma 

Evet Hayır Bazen Toplam 

N  180  28  92  300 

%  60.0  9.3  30.7  100.0 

  Çabuk Toplana Bilme 

EVET  HAYIR  BAZEN  TOPLAM 

N  86  133  81  300 

%  28.7  44.3  27.0  100.0 

 

Tablo 5: Ergenin Başkalarını Kızdırmamak İçin Aynı Fikirde Gözükme Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-6: Ergenlerin Başkalarına Anlatmak İstediklerini Anlatabilme Durumu 

 

 

 

 

  Başkalarıyla Aynı Fikirde Gözükme 

EVET  HAYIR  BAZEN  TOPLAM 

N  43  167  90  300 

%  14.3  55.7  30.0  100.0 

  Başkalarına anlatmak istediklerini anlatabilme 

EVET  HAYIR  BAZEN  TOPLAM 

N  167  31  102  300 

%  55.7  10.3  34.0  100.0 
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KLASİK DÖNEM BESTECİSİ W.A. MOZART’IN YAŞAMI, 

MÜZİK ANLAYIŞI VE KLARNET ESERLERİ 

 
ANIL ÇELİK∗ 

Öz 
Bu makalede; klasik dönemin tarihsel gelişimi, müzik biçimleri ve dönemi hazırlayan 

akımların müziğe olan etkisi üzerinde durulmuştur. 18. yüzyıl klasik müziğinin verimli ve 
tanınmış bestecilerinden, Mozart'ın yaşamı ele alınmıştır. Klarnet eserleri ve klasik müziğe 
yaptığı katkılar hakkındaki bilgilere yer verilmiştir.               

Anahtar Kelimeler: Klasik, Mozart, Klarnet, Besteci, Eser, Biçim, Akım, Tarih 

 

THE LIFE OF THE COMPOSER AT THE CLASSICAL PERIOD, WOLFGANG 
AMADEUS MOZART, MUSIC APPRECIATION AND CLARINET WORKS 

Abstract 
In this article, historical improvements at classical period, music forms and movements 

are elabocated in order to show the effects of this period.It's about the life of Mozart, who is 
very well-known and productive musician in the eighteeth century.His helps for classical 
works and classical music written 

Key Words: Classic, Mozart, Clarinet, Composer, Piece, Form, Movements, History 

1-Giriş 
Müzik sanatı çeşitli aşamalardan ve dönemlerden geçmiştir. Özellikle 18. yüzyılın ilk 

yarısından sonra diğer alanlardaki tüm gelişmeler gibi müzik sanatındaki değişimler de 
hızlanarak yol almıştır. 175”0 yılında Johann Sebastian Bach’ın (1685 – 1750) ölümüyle 
başladığı kabul edilen klasik öncesi dönemle birlikte müzik tarihindeki en büyük gelişmeler 
ve yenilikler sahnedeki yerini almaya başlamıştır. 

Klarnet tahta üfleme çalgılar ailesinin bir üyesidir. Klarnet için birçok eser yazılmıştır. 
Özellikle Mozart’ın çalgıya yaklaşımı ve ilgisi nedeniyle daha da gelişmiştir. Mozart, müzik 
tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur.  

220 yıldır Mozart hakkında birçok kitap yazılmıştır. Şu an bilinen ve ilerde kısmen de 
olsa zenginleşecek olan malzemeyi işlemek, olayları doğru ve gerçekçi değerlendirerek 
Mozart ve devrine saygılı ve yararlı olma düşüncesiyle bu makale oluşturulmaya karar 
verilmiştir.  

                                                            
∗ anil_clarinette@hotmail.com  
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1.Klasik Dönem 
J. S. Bach’ın ölümü 1750’den, L. v. Beethoven’in ölümü 1827’ye kadar geçen dönemi, 

müzik tarihçileri Klasik dönem olarak adlandırmaktadırlar. Klasik dönem sanatını özetle, 
dengeli ve sağlam bir yapı, netliğinin önem kazandığı, kuramcılığın esas alındığı orkestra 
ailesinin yapılandığı, senfonik yapıtların ortaya çıktığı, başta piyano olmak üzere çalgının, 
müziğin önemli bir yapı taşı olduğunun anlaşıldığı, çeşitli müzik biçimlerinin yalın bir 
anlatımla geniş halk kitlelerine seslendiği bir dönem olarak niteleyebiliriz.”1 

“Bu dönemde müzik, sarayın ve aristokratların tekelindeyken orta sınıfın müziğe olan 
ilgisi halk dinletilerini ön plana çıkarmaya başlamıştır.”2  

Müzik artık soyluların ellerinden alınarak, saraylarda yapılan konserlerden, halk 
konserlerindeki geniş salonlara geçişi sağlanmıştır. Basit eşlikli ya da eşliksiz vokal parçalar 
halkın beğenisine sunulmuştur. 

“Klasik dönemde, uzun cümleli, süslü ve çokça kontrapuntal yazıya dayalı Barok Çağ 
üslubu, yerini daha parlak, sade ve net bir sanata bırakmıştır. Bu üslup daha az dolgun fakat 
daha akıcıdır. Kontrapuntal yazının yerini alan homophone yazı (armoniye dayalı teknik), 
partilerden birinin daha belirgin olmasını gerektirmekteydi. Yedili akorlara bile az rastlanan 
bu dönem armonisi oldukça sadeydi.”3 

Çalgı topluluklarına standart getirilerek çalgısal renkler daha fazla önemsenmeye 
başlanmıştır. “Çalgı yapımı, özellikle klavyeli çalgı yapımı 16. yüzyıldan bu yana ilk kez 
önemli bir sektör konumuna gelir. Buna koşut olarak nota yayıncılığı da gelişir. Basit eşlikli 
ya da eşliksiz vokal parçalar (genellikle romans ya da balad türünde) amatör halkalar için en 
gözde ürünlerdir. Opera, oratoryo ve diğer türlerden klavye için binlerce düzenleme 
yapılmaktadır.”4 

Daha yalın bir dile yönelen besteciler eserlerini sergileme olanağı elde etmişlerdir. Bu 
olanakları iyi değerlendiren Joseph Haydn (1732 – 1809) ve Mozart’ın çabaları sonucunda 
Viyana’da ve diğer şehirlerin her köşesinde müzik duyulmaya başlamıştır. 1770 – 1830 yılları 
arasında Viyana Klasikleri olarak anılan Haydn, Mozart ve Ludwig van Beethoven (1770 – 
1827) ile klasik dönem doruğa ulaşmıştır.  

Klasik dönemi oluşturan akımlar Rokoko, Fırtına ve Gerilim, Mannheim Okulu, 
Aydınlanma ve Viyana Klasikleri olmuştur. 

2.Klasik Dönemi Hazırlayan Akımlar 
Rokoko akımı “Fransa’da XV. Louis (1715 – 1774) döneminde soyluların değer verdiği 

bir akımdır. Rokoko stilindeki bir yapıtın hafif, zarif oldukça yapay, eğlenceli, zeki, kolay 
anlaşılır, hemen parlayan cilalı ve süslü nitelikleri vardır.”5  

Mozart’ın ilk senfonileri de rokoko stilinde olmuştur. 

                                                            
1 İsmail Lütfü Erol, Kılavuz Kitap, Yurt Renkleri Yayınevi, Ankara,1998, 106.  
2 Anıl Çelik, W.A.Mozart’ın KV.622 Klarnet Konçertosu ve KV.498 Trio’sunun İncelenmesi, 
Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Eser Metni, İstanbul 2011, 4. 
3 Cavidan Selanik, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, Doruk Yayıncılık, Ankara,1996,130. 
4 Fırat Kutluk, Müziğin Tarihsel Evrimi, Çivi Yazıları, İstanbul,1997,116. 
5 Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1994,49. 
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Akımın en önemli bestecileri arasında Fransız besteci François Couperin (1668 – 1773), 
Fransız besteci Jean Philipp Rameau (1683 – 1764), Alman besteci Johann Christian Bach 
(1735 – 1782), İtalyan besteci Antonia Vivaldi (1678 – 1741)  isimleri öne çıkmıştır. 

“Fırtına ve gerilim akımı, Alman sanat tarihinde 1760 – 1780 yılları arasında ortaya 
çıkmış, 1770 yıllarında doruğa yükselerek klasik döneme yön veren akım olmuştur. 
Fransızların yapay süslemelerle işlenmiş rokokosuna bir tepki olarak doğmuştur. Akım adını 
Alman edebiyatında, Friedrich Maximillian Klinger’in (1752 – 1831) “Der Wirrwarr oder 
Sturm und Drang” adlı kitabından almıştır.”6  

“1760, 1770’lerde ortaya çıkan Sturm und Drang (fırtına ve gerilim) akımı Alman 
edebiyat tarihinde özel bir yere sahiptir. Bu edebiyat akımının müzikteki karşılığı empfindsam 
stildir (duyarlı stil). Müzik cümlelerinin yoğun duygularla ağırlaştığı, süslülükten çok yalın 
ifadelerin kullanımını üslubun belirleyici özellikleri arasında sayılabilir. Genel olarak, 
Barok’un duyarlı anlatımı korunmuş ve karşıtlık öğesi sık sık kullanılmaya başlanmıştır. 
Ritimlerde, armonilerde, modülasyonlarda, kromatizm kullanımında, nüanslarda 
(gürlüklerde), tematik anlatım ve sesin yorumunda zıtlık ilkesi her zaman ön plandaydı. 
Amaç, dinleyiciyi bulunduğu yerde türlü heyecanlara, duygulara, şaşkınlıklara, acıya, 
arzulara, sevk etmekti.”7  

Akımın bestecileri arasında Haydn, Christian Cannabich (1731 – 1757), Johann Stamitz 
(1715 – 1757) ve Karl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) isimleri ön sıralarda yer almıştır. 
Akımı destekleyen bestecilerin yapıtlarında doğallık ve özgünlük temel olarak alınmıştır. 
Akımın müzikteki etkisi daha çok sahne yapıtlarında kendini göstermiştir. 

Bu dönemdeki bestecilerden Haydn, Mozart, Beethoven müziğe büyük katkılar 
sağlayan Viyana Klasik Müzik Okulu’nu oluşturmuşlardır. 

“Haydn’ın yanı sıra, belki de ondan da üstün bir yeteneğe sahip olan genç Mozart, 
ustasıyla büyük dostluk kurmuştu. İki sanatçı birbirlerini karşılıklı olarak etkilemişler, Bach’ı 
beraberce yeniden bulmuşlardı. Mozart, sonat biçimi bakımından Haydn’nın sanatıyla 
eşdeğerlik göstermişse de, yaylı çalgılar dörtlüsünün nasıl yazılacağını Haydn’dan 
öğrendiğini gizlememiştir. 1785’de ortaya çıkan Altı Yaylı Dörtlü ’yü büyük ustasına ithaf 
etmiştir, Mozart.”8  

Geliştirilen en önemli çalgı formu sonat olurken, yaratılan en önemli biçim ise senfoni 
olmuştur.  

3.Klasik Dönem Müzikal Formları 
“Erken klasik dönemde sonat, üç bölümden oluşan bir çekirdek formdaydı. Haydn ve 

Mozart’a uzanan çizgide klasik sonat, dört bölümlü gelişkin form’unu kazanmış ve bu yeni 
yapısıyla yaylılar dörtlüsünün (kuartetin), daha da önemlisi, senfoninin temel biçimi 
durumuna gelmiştir.”9 

“Bölümler çabuk-yavaş-çabuk temposundadır. İlk bölümde temayı oluşturan malzeme 
karşıt armonilerle sunulur. İkinci bölüm bir lied havasında olup aynı malzemeye yeni temalar 
                                                            
6 Anıl Çelik, a.g.e,  6. 
7 İlke Boran-Kıvılcım Yıldız Şenürkmez, Çoksesli Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,2010,144. 
8 Leyla Pamir, Müzikte Geniş Soluklar, Ada Yayınları, İstanbul,1989,26.  
9 Ahmet Say, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul,2000,285. 
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eklenerek değişik yoğunluk kazanılır. Üçüncü, özetleme bölümü, birincinin yinelenmesidir 
ama bu kez temel bir armonik değişikliğe uğramıştır.”10  

Senfonide üfleme çalgılar da kullanılarak bu çalgıların ses özelliklerinden 
yararlanılmıştır.  Senfonik eserler orkestra için sonat formunda ve dört bölümden oluşmuştur. 
Birinci bölüm hızlı, ikinci bölüm yavaş, üçüncü bölüm menuet ve son bölüm hızlı bir finalle 
sonlandırılmıştır. Haydn ile gelişmeye başlayan senfoni Mozart ve Beethoven ile doruğa 
ulaşmıştır. 

Bu dönemdeki konçerto barok dönemin solo konçertosundan esinlenmiştir. Klasik 
dönemde, konçertonun solo kısımlarının uzunluğu artırılmış, orkestra tuttisinden sonra 
solistin girişi daha güçlü hale getirilmiştir. Böylelikle solist daha çok ön plana çıkartılmıştır.  

Klasik konçerto, özellikle de solo üfleme çalgılar için olanlar, solistin orkestra ile olan 
ilişkisi açısından opera aryaları ile açık bir benzerlik göstermiştir.  Konçertonun bu önemli 
yükselişi orkestra ve orkestral müziğin gelişmesinin de önünü açmıştır. 

Konçerto biçim bakımından sonatla aynı ve üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm 
sonat allegrosu biçiminde olup, bu bölümde solo çalgının yaptığı kadans oldukça önemli 
olmuştur. “İkinci Bölüm: Daha az virtüozite vardır ve birinci bölüme oranla daha süslüdür. 
Genişletilmiş lied formu, birinci rondo tipi veya variasyon tarzındadır. Andante bölümde 
kadans pek kullanılmaz. Final: Üçüncü bölüm tekrar hızlı tempodadır. Genellikle rondo 
formundadır. Klasik senfoninin son bölümüne benzer. Çoğunlukla kısa bir kadansı kapsar.”11   

Dönemin İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri bir etkileşim içinde 
olmuştur. Bu etkileşim ister istemez müzikal gelişimin ortak yönlerinin oluşumunu 
perçinlemiştir. “Klasik dönem, operada Gluck’un devrimi, Haydn, Mozart ve genç 
Beethoven’ın müziğe sundukları yeni solukla tanınır. Orkestra ailesinin kurulduğu, senfonik 
eserlerin filizlendiği, piyanonun sesini duyurmaya başladığı, müzik yapısında dengenin, 
biçimin iyice sağlamlaştığı;  sonatın kuartetin yalın bir anlatımla geniş halk kitlelerine 
seslendiği her zaman geçerli olan müziğin bestelendiği çağdır. Bu dönemde orkestrada her 
çalgının yeri belirlenmiş, buna uygun olarak solo, grup, kuartet, oda orkestrası ve büyük 
orkestralar için eserler yazılmıştır. Sonunda kuartet, sonat, konçerto, senfoni gibi çalgı 
müzikleri en üst noktaya yükseltilerek son şekilleri verilmiştir.”12 İtalya’da Opera Buffa, 
Fransa’da Opèra Comique, İngiltere’de Ballad Opera, Almanya’da Singspiel adlarını alan 
operalar ayrı isimler altında sahnelenmişse de genellikle aynı türe yönelmişlerdir. 

4. Klasik Dönemde W.A. Mozart Rüzgârı 
“Klasik dönemin önemli bestecilerinden biri olan Mozart bestelediği eserleri ve klasik 

müziğe getirdiği müzikal yeniliklerle müzik tarihindeki yerini almıştır. 626 eserini, 36 yıllık 
kısa ömrüne sığdırabilmiştir. Mozart’tan sonra gelen pek çok önemli besteci ve müzisyen 
onun eserlerine karşı duydukları coşkuyu gizlemekten kaçınmamışlardır. Yarattığı müziği ile 
her kesimden dinleyiciye ulaşabilmiştir.”13 

 
                                                            
10 Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1994,52. 
11 Emel Çelebioğlu, Evrensel Müziğe Giriş, Üçdal Neşriyat, İstanbul,1986, 43.  
12 Mehmet Kaygısız, Müzik Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul,2004,162. 
13 Anıl Çelik, a.g.e,11. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 

 

A- Yaşamı 
27 Ocak 1756 günü Avusturya’nın Salzburg şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası 

Leopold Mozart (1719 – 1787), annesi ise Anna Maria’dır (1720 – 1778). 28 Ocak 1756 günü 
St. Ruperts Katedrali’nde vaftiz edilen bebeğe “Johannes Chrysostomos Wolfgangus 
Theophilus” adı verilmiştir. İlerde ise “Wolfgang Amadeus Mozart” olarak anılmıştır.  

“Evde sık sık arkadaşlarıyla bir araya gelerek müzik yapan Leopold Mozart, 1757’de 
kızının müzik eğitimine başlaması gerektiğini düşünmüş, Nannerl da klavsen çalmaya 
başlamıştı. Böylece bebek Wolfgang, yalnızca babası ve arkadaşları çalarken değil, ablası 
çalışırken de müzik duyuyordu.”14 

5 yaşındaki Mozart, müzikseverleri şaşkınlığa düşürecek, kendisi için gurur kaynağı 
olacak klavsen için iki kısa parçayı besteleyerek müzik tarihindeki yerini almıştır. Mozart 1 
Ekim 1762 tarihinde halk önüne çıkarak ilk konserini Linz şehrinde gerçekleştirmiştir.  

18 Kasım 1763 tarihinde Paris kentine gelmiştir. “Paris’te bulunduğu dönemde, 
Wolfgang’ın yaşamındaki en önemli olaylardan biri, dört yapıtının bu kentte basılmasıydı. 
Günümüzde Köchel Dizini’nde, KV 6, 7, 8, 9 olarak numaralanan piyano ve keman için 
sonatlar, büyük olasılıkla Salzburg’da bestelenmeye başlanmış, yol boyunca tamamlamıştı. 
Eserlerin ilk ikisi Op.1 olarak basılmış ve Fransa Kralı’nın kızı Prenses Victoire’a 
adanmıştır.”15 

Londra’da ilk halk konserini 5 Haziran 1764 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

“12 Mart 1767 günü, Wolfgang’ın ilk sahne yapıtı olarak adlandırılabilecek KV 35, Die 
Schuldigkeit des ersten Gebots ( İlk Emrin Günahı ) adlı oratoryo seslendirildi.”16 

“27 Kasım 1769 tarihinde başpiskoposluk Saray Orkestrası başkemancılığına 
getirilmesi, 12 yaşındaki bir çocuk için oldukça onur verici bir olay olmuştur. Bu yaşında 
bestelediği yapıt sayısı elliyi aşmıştır.”17 

9 Ekim 1770 tarihinde zorlu bir sınavdan sonra Bologna’daki “Accademia Filarmonica” 
ya kabul edilmiştir.  Bu kurumdan alınan diploma 14 yaşında ve bestecilik kariyerinin başında 
olan genç bir delikanlı için çok önemli olmuştur.  

Salzburg başpiskoposunun ölümünden sonra yeni başpiskopos Kont Hyerongmus 
Colloredo tarafından 1772 yılının Ağustos ayında saraya müzikten sorumlu başkemancı 
olarak atanmıştır. “Lucio Silla’nın prömiyeri 26 Aralık’da yapılmıştı.”18 

“Henüz 20 yaşına bile basmamışken Mozart, Avrupa saraylarında moda olan tarza 
uygun birçok müzik parçası yazmıştı. Büyük bir ustalıkla beste yapıyordu; zaten çağdaşları 
arasında harika çocuk olarak ün kazanmış olmasının nedeni, tam da bu beceriye sahip 
olmasıydı.”19  

                                                            
14 Aydın Büke, Mozart, Dünya Kitapları, İstanbul,2006,23. 
15 Aydın Büke, Mozart, Dünya Kitapları, İstanbul,2006,40. 
16 Aydın Büke, Mozart, Dünya Kitapları, İstanbul,2006,54. 
17 Anıl Çelik, a.g.e,12. 
18 Maria Publig, Mozart, Can Yayınları, İstanbul,2004,124. 
19 Norbert Elias, Mozart- Bir Dâhinin Sosyolojisi Üzerine, Kabalcı Yayınevi, İstanbul,200,73. 
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1777 yılının Ocak ayına gelindiğinde bestecinin 300 kadar bestesi olmuştur. Yaşamı 
boyunca yaptığı bestelerin yarısını bu süre içersinde yapmıştır.  

“Mozart kazandığı başarıdan dolayı mutluydu ancak annesinin giderek ciddileşen sağlık 
sorunları keyfini kaçırıyordu.”20 Nitekim 3 Temmuz 1778 günü Anna Maria Mozart’ın 58 
yaşında iken yaşama gözlerini yumması nedeniyle sarsılmıştır.  

Aylardır beyninde oluşturduğu yeni bir opera besteleme isteği giderek olgunlaşmıştır. 
Bu opera günümüzde de sıklıkla seslendirilen yapıtların başında gelen Figaro’nun 
Düğünü’nden başkası değildi. “Mayıs 1786’da bestecinin en değerli sahne eserlerinden biri 
olan Le Nozze di Figaro (Figaro’nun Düğünü) adlı komik opera Viyana’da sahnelenmiş, 
ancak Paisiello, Sarti ve Cimarosa gibi İtalyan bestecilerin koşullandırdığı alışılmış beğeniler 
ve kıskanç opera şarkıcılarının kasıtlı olarak partilerini ruhsuz şekilde seslendirmesi sonucu, 
eser beklenen ilgiyi görmemiştir. Oysa Figaro’nun Düğünü kısa bir sonra Prag’da 
sahnelenmiş ve olağanüstü başarı kazanmıştır.’’21 

8 Ocak 1787’de Viyana’dan ayrılarak Prag’a gitmek üzere yola çıkmıştır. Bu yolculuğa 
en yakın arkadaşı klarnetçi Paul Anton Stadler (1753-1812) de eşlik etmiştir. Şehirde 
Figaro’nun Düğünü operasından bölümler çalınıp, melodilerinden uyarlanmış parçalarla dans 
edilmesi onu onurlandırmıştır.  

“29 Ekim 1787’de Prag Devlet Tiyatrosu’nda ilk kez sergilenen Don Giovanni 
Operası’nı Mozart kendisi yönetmiştir. Opera bir uvertür, iki bölüm ve bir epilogtan oluşur.”22 

II. Joseph tarafından Viyana sarayına saray bestecisi olarak ataması 7 Aralık 1787 günü 
yapılmıştır. Uzun süredir beklediği olay gerçekleşmiştir. 

1791 yılının Mayıs ayında Katedral orkestrasının şefliği Viyana Sarayı tarafından 
kendisine verilmiştir. Sihirli Flüt, Titus’un Merhameti ve Requiem gibi önemli eserlerini 
tamamlayabilmek için önünde ancak beş ay gibi kısa bir zaman kalmıştır. 

“Günümüzde bazı çevrelerce Sihirli Flüt söz konusu olduğunda, eserin yalnızca 
masonik yönü ön plana çıkarılarak müziğin güzelliğinden fazla bahsedilemez ama konusu ve 
çıkış noktası ne olursa olsun, Sihirli Flüt Mozart’ın en başarılı ve en çok sahnelenen 
eserlerinin başında gelir. 30 Eylül 1791 günü ilk kez Schikaneder’in tiyatrosunda büyük bir 
başarıyla sahnelenen Sihirli Flüt (KV 620, Die Zauberflöte), ilk temsilin ardından hemen 
hemen her gece tümüyle dolu salona oynamaya başladı.”23 

Bu büyük operasının hemen ardından yakın dostu olan Stadler için bestelediği Klarnet 
Konçertosu’nun (KV 622)  orkestrasyonunu bitirmek için de uğraş vermiştir. Diğer bir uğraşı 
ise aldığı sipariş üzerindeki çalışması olmuştur. Bu çalışmasının adı Requiem’dir. 
“Requiem’in büyük bir bölümünü Mozart kendi tamamlamış (lacerimosa dahil) bir bölümünü 
de eskiz halinde öğrencisine bırakmış, arkası için de ona düşüncelerini aktarmıştır. 
Süssmayer, Mozart’a çok bağlı, yetenekli bir öğrencisiydi. Yapıtı tamamlaya çalışırken 

                                                            
20 Aydın Büke, Mozart, Dünya Kitapları, İstanbul,2006,151. 
21 Ahmet Say, Mozart, Evrensel Basım Yayın, İstanbul,2007,18. 
22 Leyla Pamir, Müzik ve Edebiyat, Varlık Yayınları, İstanbul,1996,14. 
23 Aydın Büke, İki Dahi Üç Opera, Boyut Yayınları, İstanbul,2005,304. 
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kendini ikinci plana atmış, hatta kendi eklediği parçalarda bile hocasına bağlı kalarak yapıtın 
başındaki kimi temaları yinelemekle yetinmiştir.”24 

“Mozart’ın hastalığı kasım ayı sonlarına doğru daha çok belirginleşmeye başlamıştır. 
Salzburg’da 1756’da başlayan yaşam yolculuğu Viyana’nın St. Marxer mezarlığında 5 Aralık 
1791 tarihinde sona ermiştir.”25 

B- Müzik Anlayışı ve Müziğinin Özellikleri 
18. yüzyılda müzik alanındaki büyük değişimler çağa damgasını vurmaya başlamıştır. 

Klasik dönemden önceki barok dönemin geleneği olan süslü ayrıntılarla dolu olan müziğin 
yerine, yeni bir anlayışa doğru yoğunlaşma çabaları giderek artmıştır. Bu çalışmalar 
doğrultusunda yeni bir müzik çeşidi klasik çağa damgasını vurmaya yönelmiştir. 

Mozart, müziğinin gelişmesinin yanı sıra kendine özgü bir müzik anlayışını ortaya 
koyma olanağı yakalamıştır. “Mozart, sonat formu’nu, sonat, senfoni, yaylı çalgılar dörtlüsü 
ve konçertolarda, eşsiz güzellikteki ezgiler içinde uygulamış ve klasik piyano konçertosunu 
ilk kez büyük bir parlaklığa ulaştırmıştır.”26 Mozart, Viyana ve Mannheim okullarının 
uyguladığı çalgı müziği tekniğinin özelliklerini sentez yapıp, bunları kendi müziğinde 
benimsetebilmiştir. 

“Evrensel değerleri savunmuş ve bunları müziğine yansıtmıştır. Kadını, sıradan insanı 
ve acıyı işlemiş, soylularla zaman zaman alay etmiş, dünyaya (bütün kötü yaşam çizgisine 
rağmen) iyimser bakmıştır. Hüznünü notaların derinliklerine gömmüştür.”27  

Bütün eserlerinde kendisini ulusal kavram içinde sınırlamadan Alman, İtalyan, Fransız 
müziği ve kültüründen etkilenmiş böylece evrensel bir bütünlüğe ulaşmıştır. 

“Mozart, Klasik kalıbın öz ve biçim dengesini özenle korur. Fransız Rokoko akımının 
zarif, güleç ve süslü anlatımını; Mannheim Orkestrası’nın dengeli çalgı birleşimini, İtalyan 
şan geleneğindeki güzel şarkı söyleme ( bel canto ) anlayışını, Alman edebiyatından esinli 
Fırtına ve Gerilim akımının içedönük karamsarlığını, Bach ve Handel’in Barok birikimi ile 
birleştirmiş ve bütün bunların üstüne kendi dehasını eklemiştir.”28  

Çocukluğundan itibaren Avrupa’nın önemli müzik merkezlerini gezerek buralarda 
kurmuş olduğu dostluklarla müzik bilgisini geliştirmiştir.  

“Ancak Mozart, tanınmış teknikler ve yollardan geçmesine karşın, yeni ve zengin bir 
anlatım tarzı kullanmıştır. Bu anlatım gücünün yansıdığı senfonilerinde Haydn’a has 
sağlamlık ve ince bir işçilik göze çarpar. Eserlerinde yenilik ve teknik kusursuzlukla birleşen 
fantezi, geleceğin büyük romantiklerinin üslubunu hazırlaması bakımından önemlidir.”29  

Farklı melodileri ortaya çıkararak, müzik formlarını işleyerek sunduğu yapıtlar dönemin 
en güzel örnekleri arasında olmuştur. 

                                                            
24 Nadir Nadi, Dostum Mozart, Çağdaş Yayınları, İstanbul,1998,219. 
25 Anıl Çelik, a.g.e,16. 
26 Leyla Pamir, Müzikte Geniş Soluklar, Ada Yayınları, İstanbul,1989,30. 
27 Mehmet Kaygısız, Müzik Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul,2004,172. 
28 Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1994,66 
29 Cavidan Selanik, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, Doruk Yayıncılık, Ankara,1996,142. 
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“Haydn ile birlikte büyük senfoni biçimini yerleştirir. Opera dünyasına yeni kapılar 
açar. Kuvartet ve konçerto dağarcığını klasikleştirir ve gelenekselleştirir. Operalarıyla, opera 
tarihinde yeni bir dönem açar.”30  

Piyanoyu bir orkestra çalgısı düzeyine getirerek müzikte yenilik yapmıştır. 
Senfonilerinde Haydn ve J. Ch. Bach’ın etkileri görülmekle birlikte büyük senfoni biçimini 
yerleştirerek yeniliklerin önünü açarak yaylı çalgılar dörtlüsü ve konçerto dağarcığını 
gelenekselleştirmiştir.  Bunun yanı sıra üfleme çalgılar için de oda müziği yapıtları yazmıştır. 

Mozart ilk senfonisini 1764 yılında 8 yaşında iken son senfonisini ise 1788 yılında 33 
yaşında bestelemiştir. “Senfonilerinde Haydn ve Christian Bach’ın, diğer çalgısal eserlerinde 
Avusturya halk dans ve melodilerinin etkileri gözükür.”31  

“Senfonileri, bestecinin tüm yaşamı boyunca yarattığı başyapıtlardır. Gençlik 
yapıtlarında İtalyan etkisi belirgindir; ancak yaşamının son on yılında bestelediği senfoniler, 
bölümlerin özgürlüğünü, melodik buluşçuluktaki gelişimi, ayrıntıların özenle işlenmesini, 
orkestrasyonda üflemeli çalgıların önem kazanmasını ve yapıtın tüm bölümlerindeki canlı, 
dinamik bir orkestral deyişi sergiler.”32  

Mozart ilk konçertosunu 1773 yılında 17 yaşında iken yazmıştır. 1784 yılına gelinceye 
kadar hiç konçerto yazmamıştır.  

“Mozart, konçerto formunu tarihsel önem kazanacak kadar geliştirmiştir:  Solo çalgı ile 
orkestra arasındaki dialoğun estetik değerini ilk belirleyen C.P. Emmanuel Bach olmuş, 
Mozart da özellikle piyano konçertolarının orkestral deyişini zenginleştirerek işlemiş ve 
orkestranın etkinliğine egemen olmuştur.”33  

“Keman ve viyola için konçertant senfoni ile flüt-obua-korno-fagot için konçertant 
senfonisi önemli orkestra yapıtlarıdır.”34 Konçertolarını kendi seslendirmek için yazarken, 
üfleme çalgılar için yazdıklarının çoğunu armağan etmek ya da gelir sağlayabilmek amacıyla 
yazmıştır.  

Yaylı çalgılarına örnek olan “K. 168 – 173 eserleri, K. 155 – 160’dan farklı değildir 
ama genelde eserler arasında belirgin bir fark vardır. İtalyan, Milano dörtlülerinin yerine 
Avusturya, Viyanalı dörtlüleri yerini almıştır.”35 

“Bestecinin opera alanındaki yapıtları, İtalyan ve Alman operaları olarak iki gruba 
ayrılır. Yalnız dil olarak değil, stil olarak da ülkelere göre yazılmıştır. Sihirli Flüt ve Saraydan 
Kız Kaçırma onun Alman operalarıdır. Almanya’da ve Avusturya’daki dinleyicilere kendi 
dillerinde bir eğlence sunmak amacını gütmüştür.”36 

Mozart’ın operalarından Figaro’nun Düğünü, Don Juan gibi yapıtları komik opera 
biçimindedir. “Ciddi operalarında Idomeneo ve Titus’ta olduğu gibi yaratıcılığı kendini 

                                                            
30 Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1994,66. 
31 İsmail Lütfü Erol, Neden Klasik Dönem ?,Yurt Renkleri,Yayınevi, Ankara,2001,123. 
32 Ahmet Say, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul,2000, 305. 
33 Ahmet Say, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul,2000,306. 
34 Ahmet Say, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İstanbul,2000,307. 
35 Alfred Einstein, Mozart, Newyork,1962,175. 
36 Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1994, 68. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

9 

 

gösterir. Ömrünün sonlarına doğru yazdığı Don Juan ve hele Sihirli Flüt operaları Alman 
romantik operasının örnekleridirler.”37 

Mozart’ın en büyük üç operasının konuları ile Fransız devriminin bildirgeleri arasında 
birebir örtüşme vardır. Saraydan Kız Kaçırma operasında özgürlüğü, Figaro’nun Düğünü 
operasında eşitliği ve son operası Sihirli Flüt de ise kardeşlik düşüncelerini işlemiştir.  

“Mozart, hemen her yapıtını bir sipariş üstüne yazmış, ama hep ideal bir dinleyici kitlesi 
ve çok yetenekli bir yorumcu topluluğu düşlemiştir. Kafasının içine bir anda hücum eden 
müziksel düşünceleri bir çırpıda yazabilmesi, her an, her ortamda, gürültülü, kalabalık 
demeden besteleme sürecine girebilmesi, sanki kısacık ömrüne pek çok şey sığdırma 
kaygısındadır.”38 

5. Mozart’ın Klarnet Eserleri 
“1750’lerde orkestraya alınan ve çalınması çok güç olarak kabul edilen klarineti 

Mannheim orkestrasına Johann Stamitz sokmuştu. O ve oğlu Carl Stamitz de (1746–1801) bu 
çalgı için konçertolar bestelemişti.”39 

Bu tarihten sonra da Mozart klarneti oldukça sık kullanmaya başlamıştır. Idomeneo, 
Girit Kralı adlı operasından itibaren tüm operalarında klarnet yer almıştır.  

Paris Senfonisi (KV 297) adlı eserinde ilk kez klarnet kullanmıştır. “Bu eserin ilk 
prömiyeri 12 Haziran 1778 tarihinde yapılmıştır. Eser iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki fagot 
ve yaylı çalgılar için yazılmıştır.”40 

Mozart oda müziği eserlerinde klarnete yer vermiştir. Piyano, obua, klarnet, korno ve 
fagot için beşli, mi bemol majör (KV 452) adlı eserini 30 Mart 1784 yılında tamamlamıştır. 

Klarnet ve yaylı çalgılar dörtlüsü için beşli, la majör (KV 581) adlı eserinde klarnete de 
yer vermiştir. “Klarnet için yazdığı beşli ve yaylı dörtlüsünü,1789 Eylül’ünün sonuna doğru 
Viyana’da bestelemiştir. Mozart, Stadler Beşlisi ismini kendisi vermiştir (8 Nisan 1790).”41 
Eseri arkadaşı Stadler’e armağan etmiştir. 

“Sonsuz gibi kaynaktan akan ezgilerle, konçertant şekilde oda müziği unsurlarıyla 
işlenen klarinete öncelik tanıyan ama hiçbir zaman diğer çalgıları egemenliğine almasına izin 
verilmeyen Beşli, gerçek bir oda müziği havası taşır.”42  Bu eserinde klarnet, iki keman, 
viyola ve viyolonsel çalgılarını kullanmıştır. 

Kegelstatt-Trio (KV 498) adlı eserinde klarnet, piyano ve viyola çalgılarını kullanmıştır. 
Eserin aslı Paris Konservatuvarı’nın kitaplığında bulunmaktadır. 

Klarnet konçertosu (KV 622) Stadler için bestelenmiştir. “Herhalde Mozart, Stadler’in 
ilk emeklilik konserine konçertoyu rahatlıkla yetiştirmek için esrarengiz bir ziyaretçinin 
ısmarladığı Requiem’i yarım bırakmayı göze almıştı.”43 

                                                            
37 İsmail Lütfü Erol, Neden Klasik Müzik ?, Yurt Renkleri,Yayınevi, Ankara,2001,123. 
38 Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1994,62. 
39 İrkin Aktüze, Müziği Okumak, Cilt–4, Pan Yayıncılık, İstanbul,2003,1562. 
40 Anıl Çelik, a.g.e. ,22. 
41 Alfred Einstein, Mozart, Newyork,1962,194. 
42 İrkin Aktüze, Müziği Okumak, Cilt–4, Pan Yayıncılık, İstanbul,2003,1502. 
43 İrkin Aktüze, Müziği Okumak, Cilt–4, Pan Yayıncılık, İstanbul,2003,1563–1564. 
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“Klarnet Konçertosu la majör K. 622 tema ve armonik açıdan la majör piyano 
konçertosu K. 414 ve K. 488’e yakındır.”44 

Piyano konçertosu No. 23, la majör (KV 488) eserini 2 Mart 1786 yılında 
tamamlamıştır. “Mozart hakkında pek çok araştırma yayımlayan A. Tyson 1987’de, 
bestecinin bu konçertoya 1784’te başlayıp önce obuaları kullandığını; 1786’da klarinetleri 
alarak tamamladığını yazar.”45 

Piyano konçertosu No. 24, do minör (KV 491) eserinde obuanın yerine klarnetleri 
kullanmıştır. Eseri 24 Mart 1786 tarihinde tamamlamıştır. 

Alman dansı, do majör (KV 567) adlı eseri 6 Aralık 1788 yılında Viyana’da altı Alman 
dansının sonuncusu olarak bestelemiştir. “Do Majör Dans, pikolo flüt, iki flüt, iki obua ( ya da 
klarinet ), iki fagot, iki korno, iki trompet (clarini), timpani, iki keman ve sürekli bas için 
yazılmıştır.”46 

Saraydan Kız Kaçırma (KV 384), operasına “1781 yılında Viyana’da başladı ve Mayıs 
1782 de bitirdi. Prömiyeri 16 Temmuz 1782’de Viyana’da Burg Tiyatrosunda yapıldı.”47  

Kadınlar Böyle Yapar (KV 588) operasına “1789’un sonbaharında Viyana’da başlamış 
ve Ocak 1790’da tamamlamıştır. Prömiyeri Viyana’da Burg Tiyatrosunda 26 Ocak 1790’da 
yapılmıştır.”48  

Don Juan (KV 527), Sihirli Flüt (KV 620) operalarında klarnetlere yer vermiştir.  

Titus’un Merhameti  (KV 621) operasındaki solo klarnet partisini de yakın dostu Stadler 
için bestelemiştir. “Bu operada bassethorn ve basset klarnet önemli bir rol oynar.”49 

Üfleme çalgılar için senfoni konçertant, mi bemol majör (KV 297b) adlı eserini obua, 
klarnet, korno, fagot ve orkestra için bestelemiştir. 

1781 - 1791 yılları arası Viyana döneminde, yapıtlarında klarneti orkestrada etkili bir 
biçimde kullanmaya devam etmiştir. Haffner ailesi için yazdığı re majör Haffner Senfonisi’nin 
(KV 385) ilk ve son bölümlerinde klarnete yer vermiştir. 

Senfoni No.39, mi bemol majör (KV 543) adlı eserini 26 Haziran 1788 yılında klarnete 
de yer vererek bestelemiştir. 

Senfoni No.40, sol minör (KV 550) adlı eserini 25 Temmuz 1788 yılında tamamlamıştır. 
Bu eserinde sonradan obua yerine klarnet kullanmıştır. 

Viyana’da ünlü çalgı yapımcısı Theodor Lotz (1747 – 1792), Mozart zamanında 
bassethorn için yenilikler geliştirmiştir. 

“Lotz ayrıca çalgı yapım metotlarını kullanarak, çalgıyı düzenledi. Bu sadece sesi 
geliştirmedi.”50 Çalgıdan daha iyi bir ses çıkmasına olanak sağladı. Bassethorn sadece bir solo 
çalgı olarak değil, oda müziği, orkestra, opera ve mason müziğinde de rol almıştır.    

                                                            
44 Charles Rosen The Classical Style, London,1970,260. 
45İrkin Aktüze, Müziği Okumak, Cilt–4, 1551. Pan Yayıncılık, İstanbul,2003, 
46 İrkin Aktüze, Müziği Okumak, Cilt– 4,Pan Yayıncılık, İstanbul,2003,,1582. 
47 Konrad, Mozart, Clarendon Press, Oxford,1996,52-53. 
48 Konrad, Mozart, Clarendon Press, Oxford,1996,54-55. 
49 Newhill, Basset Horn, Rosewood,1986,63. 
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“1781 yılında da Mozart, Stadler kardeşlerden ilk kez duyduğu bassethorn’u da içeren 
iki klarinetli, dört kornolu, iki fagotlu ve kontrbaslı bir serenat (KV 370a) yazmış ve bunu 
uzman Roger Hellyer’e göre 4 Ağustos 1782’de nikâh töreninde Constanze’ye hediye 
etmişti.”51 Bu eserin ilk bölümünde tema klarnet ile başlayıp, sırayla bassethorn ve obualar 
ikinci temayı oluşturur. İkinci bölümünde sadece klarnet ve bassethorn kullanılmıştır. “Bu 
eser genellikle bugünlerde kontrbas yerine kontra fagot ile çalınmaktadır.”52 

“Stadler’in klarnetin ve bassethornun teknik açıdan geliştirilmesinde büyük emeği 
vardır. Bassethorna do diyez ve re diyez tuşu eklemiştir.53 

“Wolfgang Amadeus Mozart (1756  – 1791) bassethorndan etkilenmiş ve ilham almış 
bestecilerdendir. Mozart onu “en sevdiği çalgı” olarak tanımlamıştır.”54  

Luci care, luci belle (KV 346) ve Ecco quel fiero istante  (KV 436) adlı eserlerinde üç 
bassethorn sadece eşlik için kullanılmıştır. 

“Muhtemelen 1782 veya 1783 yıllarında”55 Viyana’da yazdığı (KV 410), adagio, fa 
majör adlı eserini iki bassethorn ve fagot için bestelemiştir. Aynı yıllarda bestelediği (KV 
411), fa majör eserinde iki klarnet ve üç bassethorna yer vermiştir. 

Se lontan, ben mio tu sei (KV 438) adlı eserini 1783 yılında Viyana’da bestelemiş ve iki 
klarnet ve bassethorn kullanmıştır. Bu eser diğer vokal eserlerden daha yavaş ve sürekli 
minöre bağlı yazıyı simgelemektedir. 

“484e veya Fr. 178 X/B. fa majör de olan iki veya daha fazla bassethornlar için allegro 
ile isimlendirilmiş parçalı eser muhtemelen 1780’lerde Viyana’da bestelendi. Birinci 
bassethorn partisinden sadece 32 ölçü geriye kalmıştır.”56 

1783 yılında Viyana’da yazdığı Mi lagnero tacendo  (KV 437) eserinde iki klarnet ve 
bassethorn, aynı yıl bestelediği Due pupille amabili (KV 439) adlı  eserinde üç bassethornu 
eşlik için, Piu non si trovano (KV 549) adlı eserde “Muhtemelen 1788 yılının Temmuz ayında 
Viyana’da yazmıştır.”57 Bu eserinde üç bassethorn, “Maurerische Trauermusik (Mason kader 
müziği) diğer adıyla Mason Cenaze Müziği, K. 477 veya 479a 17 Kasım 1785 yılında 
Viyana’da bestelendi.”58 Bu eserinde iki obua, bir klarnet, üç bassethorn, bir kontrofagot, iki 
korno ve yaylı çalgılar, 1789 yılında Viyana’da bestelediği Al desio di chi t’adora (KV 577) 
adlı eserinde iki bassethorn, iki fagot, iki korno ve yaylı çalgıları, 1 Mayıs 1786 yılında 
sahnelenen Figaro’nun Düğünü (KV 492), operasında iki bassethorn kullanmıştır.  

“Son bestesi olan Requiem  (KV 626) adlı eserinde iki bassethorna yer vermiştir.”59 

 
                                                                                                                                                                                          
50 Newhill, Basset Horn, Rosewood,1986,12.  
51 İrkin Aktüze, Müziği Okumak, Cilt–4, Pan Yayıncılık, İstanbul,2003,1562–1563. 
52 Neal Zaslaw and William Cowderyed, The Compleat Mozart: a Guide to the Musical, 248. 
53 Franz Geigling, Konzerte, Germany,1977,VIII. 
54 Newhill, Basset Horn, Rosewood,1986,36.  
55 Neal Zaslaw and William Cowderyed, The Compleat Mozart: a Guide to the Musical, 247. 
56 Konrad, Mozart, Clarendon Press, Oxford,1996,204-205. 
57 Konrad, Mozart, Clarendon Press, Oxford,1996,40-41. 
58 Newhill, Basset Horn, Rosewood,1986,100. 
59 Anıl Çelik, a.g.e ,26. 
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Sonuç 
Mozart ve eserleri incelendikçe, dünya müzik tarihindeki yeri her yönüyle bize ışık 

tutmaktadır. Klasik dönemin müzik tarihi akışındaki gelişimi ve klarnet için besteler yazmış 
Mozart'ın yaşamı ve müziğinin 18. Yüzyıldan günümüze kadar hiçbir şeyi kaybetmeden 
gelişini gözler önüne serdiğini bir kez daha gösterir. 

Bestecinin eserleri gelecekte bu eserleri seslendirecek olan müzisyenlere yol gösterici 
olabileceği anlaşılmaktadır. 

Klasik dönem bestecilerinden biri olan Mozart besteleri, düşünceleri, müziğe yaklaşımı 
ile günümüzde de önemini bir o kadar koruyan kişi olmuştur. 

36 senelik bu kısa yaşam hikâyesine dolu dolu sığdırdığı besteleriyle, yaptıklarıyla bir 
insanın kısa zamanda neler başarabileceğini bize çok iyi anlatmaktadır. 
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YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRMEK İÇİN HİKÂYE PİRAMİDİ 
 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ∗ 
 

ÖZ 
 

Yazılı anlatım çalışmaları öğrencilerin bilgi, duygu, düşünce ve hayallerini doğru ve 
etkili bir şekilde anlatmalarını amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı Sınıf 
Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayı birinci sınıf 
öğrencilerinin hikâye yazma becerilerine hikâye piramidinin etkisini incelemektir. Araştırma 
süreci eylem araştırması yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılı 
güz döneminde Türkçe I: Yazılı Anlatım dersi sürecinde yapılmıştır. Bu araştırmada araştırma 
grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmada çalışma 
grubu 45 (31 kız ve 14 erkek) sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır.   Araştırma sürecinde 
uygulama 9 hafta sürmüş ve her hafta hikâye yazım çalışmaları yapılırken yazılacak olan 
hikâyenin planlanmasında hikâye piramitleri kullanılmıştır. Hikâyelerin yazım çalışmaları 
bittikten sonra tekrar bu hikâyelerin hikâye piramitleri çıkartılmıştır. Ön değerlendirme 
sonucunda öğretmen adaylarının yazmış oldukları hikâyelerinin bir kısmında başlık, konu ve 
ana fikrin bulunmadığı, birçok hikâyede giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin vurgulanmadığı, 
hikâyenin kahramanın tasvir edilmediği, hikâyelerde mekânın tanımlanmadığı, hikâyenin 
yaşandığı zamanın belirtilmediği görülmüştür. Hikâyelerdeki temel yazma becerisi 
bakımından cümleler arasında sebep sonuç ilişkisinin kurulmadığı, cümleler arasında konu 
bütünlüğünün olmadığı ve yazım hatalarının olduğu belirlenmiştir. Bu hataların büyük 
çoğunluğunun yapılan çalışma sonucunda tekrarlanmadığı buna rağmen birkaç hikâyede ana 
fikir vurgulanmamıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, yazı, hikâye piramidi, hikâye    
 

STORY PYRAMID TO IMPROVE WRITING SKILLS 

ABSTRACT 

Written expression studies aim to have students explain their knowledge, feelings, 
ideas and imaginations in a correct and effective manner. Therefore the purpose of this study 
is to investigate effect of story pyramid on story writing skills of first grader teacher 
candidates who study at the Department of Elementary Education. The research process has 
been designed with action research method.  The study has been conducted during the 
                                                            
∗ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, ssidekli@mu.edu.tr 
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proceedings of Turkish 1: Written Expression class in Fall Semester of 2011-2012 academic 
year. In this study purposeful sampling method has been employed at the selection of the 
reseach group. The working group in the study consist of 45 (31 females and 14 males) pre-
service teachers. The implementation has lasted 9 weeks in the research process, and during 
the story writing studies story pyramids have been used at the planning of next story to be 
written each week. When writing works of the stories were over, story pyramids of the stories 
have been created again. As a result of preliminary considerations it has been observed that 
some of the stories written by pre-service teachers do not contain title, subject and main idea; 
that in many stories introduction, body and conclusion sections have not been emphasized, 
hero of the plot has not been depicted, space in the stories has not been defined, and the time 
of the story has not been specified. In terms of basic writing skills, absence of cause and 
effect relation and content integrity between the sentences, and existence of writing errors 
have been determined. It has been observed that majority of the mistakes have not been 
reoccurred, however main ideas in a few stories still have not been emphasized. 

Key Words: Classroom Teacher, writing, story pyramid, story 
 

GİRİŞ 

Yazma, beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesi işidir (Güneş, 2007). 

Yapılandırıcı dil yaklaşımında okuma kadar yazmaya da önem verilmektedir. Hatta yazma 

öğretimine okuma öğretiminden daha fazla yer verilmektedir. Çünkü yazmada kullanılan 

zihinsel işlemler aynı zamanda zihin yapısını düzenleyen işlemler olmaktadır. Okuma 

becerileri yeni bilgilerle bireyin zihnini zenginleştirmektedir. Yazma becerileri ise bireyin 

zihninde yapılandırdığı bilgileri inceleme, gözden geçirme, sorgulama, ilişkilendirme, kontrol 

etme vb. işlemlerle yeniden düzenlemektedir. Bu düzenleme bireyin zihin yapısını da 

düzenlemesini gerektirmektedir. Bu bakımdan zihinsel gelişim için yazma okumadan daha 

önemli olmaktadır (Güneş, 2007b). 

Carter, Bishop ve Kravist’e göre (2002) yazma; bilginin toplanması, bilginin 

edinilmesi ve bilginin ifade edilmesi gibi süreçlerin koordinasyonundan oluşur. Graham ve 

Haris’e göre (2005) yazma, insanoğlunun en güçlü iletişim araçlarından biridir ve yazma 

becerilerinin gelişmesi okul içi ve okul dışı başarının anahtarıdır. Bundan başka yazma; 

Zaman ve mesafe bakımından uzakta olan insanlarla iletişim kurmayı sağlar, Bilgiyi edinme, 

sunma ve aktarma aşamalarında inanılmaz fırsatlar sunar, Bireylerin bir konu hakkındaki 

bilgilerini artırmak ve eleme yapmak için güçlü bir araçtır, Kendini ifade etme, psikolojik 

rahatlama, politik ve sanatsal alanlarda kişiye esnek bir ortam sunar. 

Yazma ve düşünme birbiriyle yakından ilişkilidir (Bearne, 2002). Ayrıca öğrencileri 

bağımsız bireyler haline getirmek ve yazılı dil aracılığıyla etkili iletişim kuracakları olanakları 
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bulmalarına yardım etmek gerekmektedir (Honskinson ve Tompkins, 1987; Anılan, 2005). 

Öğrencilerin yazma çalışmaları için her gün zaman ayrılmalıdır (Combs, 1996). 

Dil becerilerinin öğretiminde öğretmenlerce verilecek kararlar hem içerik hem de 

öğretimi üzerinde etkili olmaktadır. Zira öğrencilerin nasıl öğrendiklerini bilmek 

öğretmenlerin nasıl öğretim yapacağını etkileyen bir unsurdur (Akyol, 2006). Yapılandırıcılık 

öğretmeye değil, insanın nasıl öğrendiği üzerine temellendirilmiş bir yaklaşımdır. İnsanın 

nasıl öğrendiği, bilgiyi nasıl inşa ettiği bilinirse ona uygun bir öğrenme ortamı oluşturulabilir. 

Yapılandırıcılık bir öğretim yöntemi ya da stratejisi değildir. Yapılandırıcılıkta öğretimden 

daha çok öğrenme üzerinde durulur (Sidekli, 2010). 

Fayol (1997)’a göre yazma, yazarın amacı ve bakış açısına göre bilgileri zihninde 

gözden geçirmesi, seçmesi ve kelimeleri buna göre sıralamasıdır. Bu süreçte zihindeki 

bilgilerin gözden geçirilmesi, çeşitli işlemlerle düzenlenmesi, seçilmesi, seçilen bilgilerin 

kelimelere aktarılması vb. işlemler yapılmaktadır. Bu süreç birçok işlemin peş peşe 

yapılmasıyla gerçekleşmektedir (Akt.: Güneş, 2007b). 

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin gelişimi çeşitli faktörlere bağlı olarak 

değişebilmektedir. Ancak birçok olumsuz faktör öğretmenin öğretimi, rehberliği ve desteğiyle 

ortadan kaldırılarak öğrencilerin yazılı anlatım becerileri geliştirilebilir. Tüm öğrenciler yazılı 

ürünlerinde planlama, değerlendirme, tekrar gözden geçirme ve paylaşma aşamalarında 

kullanılan yazma stratejilerinden yararlanabilir ve yazılı anlatımlarını geliştirebilir 

(Westwood, 2008). Öğretmen, yazma konusu ile ilgili öğrencilerinin ön bilgilerini harekete 

geçirme, düşüncelerini düzenleme, yazma taslağı oluşturma, yazma taslaklarını gözden 

geçirme, geliştirme ve değerlendirme gibi temel yazma süreçlerini öğretmesi önemlidir 

(Akyol, 2006). Yazılı anlatım çalışmalarının sürece yayılması yazma becerisinin gelişmesini 

sağlayacaktır. Bu süreçler, öğrencilerin bilinçli bir yazar olarak gelişmelerini sağlamak; 

böylece kendi düşüncellerini planlayabilme, değerlendirebilme ve düzenleyebilme yeteneği 

kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla öğretilir (Tompkins, 2004). 

İlköğretim okullarındaki öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesi ve geliştirilmesi 

hususunda en etkili kişi sınıf öğretmeni ve Türkçe öğretmenidir. Bu öğretmenlerin 

üniversitede aldığı eğitim öğretmenlik mesleğine de yansımaktadır. Araştırmada öğretmen 

adaylarının gelecekte öğrencileriyle uygulayabileceği yöntem ve bu yöntemlerin etkisini 
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kendi üzerlerinde görmesi amacıyla bu araştırma var olan yazma problemine çözüm olacağı 

düşünülmüştür.  

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören sınıf 

öğretmeni adayı birinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerilerine hikâye piramidinin 

etkisini incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. 

1. Hikâye piramidi yönteminin uygulanmadan önce sınıf öğretmeni adaylarının hikâye 

yazma becerilerindeki durum nedir? 

2. Hikâye piramidi yönteminin uygulandıktan sonra sınıf öğretmeni adaylarının hikâye 

yazma becerilerindeki gelişimi nasıldır? 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, 

1. 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılı güz dönemi, 

2. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim 

gören 1. sınıf 45 öğrenciyle sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizi ele alınmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma desenin eylem araştırması yöntemiyle modellendirilmiştir. 

Araştırmanın yönteminin eylem araştırma olarak seçilmesinin iki önemli nedeni vardır. 

Bunlardan birincisi var olan durumunun derinlemesine incelenmesini sağlamak ve öğrenmede 

engel oluşturan nedenleri tespit etmektir. Baker ve Logan’a (2006) göre eylem araştırması bir 

sorun veya belirli uygulamalar üzerine odaklanan özel sosyal bir süreçtir.  

İkinci neden var olan problemlerin giderilmesi için en uygun olan yöntem ve 

tekniklerin etkisinin gözlemlenmesinin sağlanmasıdır. Rawlinson ve Little (2004) göre eylem 

araştırması, eğitimcilerin öğretim araştırmaları, öğrencilerin öğrenmesi ve öğrencilerin 

öğrenmelerini geliştirmesine devamlı olarak olanak sağlayan bir süreçle ilgili profesyonel 

gelişim modelidir.  
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Çalışma Grubu 

Bu araştırmada, çalışma grubunun oluşturulmasında nitel araştırmanın amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” yöntemi kullanılmıştır.  

Yıldırım ve Şimşek’e (2005) göre ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış ise 

önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü 

edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden 

hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir. 

Çalışma grubu oluşturulurken öğrencilerin; 

1.  Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olması, 

2. Akademik başarı düzeylerinin birbirine yakın olması (Lisans Yerleştirme Sınavı 

sonuçlarının) ölçütü aranmıştır. 

Çalışma grubuna katılan öğrenciler 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinden 

(öğretmen adaylarından) oluşmaktadır. Araştırmaya 45 (31 bayan ve 14 bay) öğrenci 

katılmıştır.  

Araştırma Ortamı ve Süreci  

Araştırma Türkçe 1: Yazılı Anlatım dersi sürecinde yapılmıştır. Araştırma sürecinde 

araştırmacı ilgili dersin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Araştırma sürecinin başlangıcında 

öğrencilere bir konu söylenmeksizin bir hikâye yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin hikâye 

yazabilmeleri için iki ders saati içersin de (80 dakika) süre verilmiştir. Yazılmış olan 

hikâyeler ilgili alan uzmanları tarafından incelendikten sonra öğrencilerin hikâye yazma 

becerilerinin nasıl geliştirilebileceği sorusuna cevap aranmıştır. Bunun için ilgili literatür 

taraması ve alan uzmanı görüşü alındıktan sonra “Hikaye Piramidi” uygulanmasına karar 

verilmiştir.  

Araştırma grubuyla hikâye piramidinin kullanılması ve uygulanması süreciyle ilgili iki 

ders saati çalışma yapılmıştır. Bu süreçte çalışma grubuna örnek bir hikâye getirilmiş ve bu 

hikâyenin hikâye piramidiyle nasıl analiz yapılacağı gösterilmiştir. Daha sonra ikinci hikâye 

örneğini üzerinde çalışma grubundaki öğrencilerin hikâye piramidiyle analiz yapmaları 

sağlanmıştır. Hikâye piramidiyle hikâye analizi çalışması sonucunda çalışma grubunda merak 

uyandırmak için araştırmacı çalışma grubuna şu öneride bulunmuştur.  
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Hikâye piramidiyle bir bütünü nasıl parçalarına ayıracağımızı gördük şimdi bu 

parçalardan nasıl bir bütün meydana getirebilirsiniz bunun çalışmasını yapalım. 

Araştırma sürecinde çalışma grubundaki öğrenciler yazacakları hikâyeleri beyinlerinde 

tasarlamak için hikâye piramitleri kullanmışlar ve yazdıkları hikâyeleri analiz etmek için 

tekrar boş verilmiş bir hikâye piramidini doldurmaları istenmiştir. Böylelikle çalışma 

grubundaki öğrenciler kendi planlarındaki eksikleri görüp düzeltme şansı elde etmişlerdir. Bu 

süreç 9 hafta 18 ders saati sürmüştür.   

Araştırma sürecinde kullanılmış olan hikâye piramidi şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1: Hikâye Piramidi Örneği 

 

Şekil 1’de verilmiş olan hikâye piramidi örnek olarak verilmiştir. Hikâye piramidinin 

hikâyede olması gereken özelliklere göre içeriği çeşitlendirilmiştir.   

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama sürecinde araştırmanın amacına uygun öğrencilerin yazdıkları 

hikâyelerde olması gereken özellikler 10 maddeli kontrol listesi ve kontrol listesinde var olan 

özelliklerin değerlendirilmesi için 10 dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. 
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Verilerin Analizi 

 Araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda elde edilen veriler doğrultusunda 

doküman analizi yöntemlerinden olan içerik analizi yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2005) 

göre içerik analizinde temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya 

çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan 

temaların saptanması gerekmektedir. 

Verilerin analizi yapılabilmesi için üç alan uzmanından destek alınmıştır. Hikâye 

piramidinde var olan kriterler ve hikâyelerde olması gereken özelliklerden hareketle kontrol 

listesi ve 10 dereceli puanlama anahtarı oluşturulmuştur. Belirlenmiş olan rubrikte sıfır (0) 

puan öğrencinin o beceriyi gerçekleştiremediğini on (10) puan çok iyi gerçekleştirdiğini 

vurgulamaktadır. Belirlenmiş olan bu kriterlerle ilgili alan uzmanı görüşleri ve ilgili 

literatürlerden de destek alınmıştır. Öğrencilerin yazmış oldukları hikâyeler ilgili üç alan 

uzmanı tarafından bağımsız olarak puanlanmış ve değerlendirilmiştir. Alan uzmanlarının 

değerlendirme sonuçları arasındaki korelasyon değerleri tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Alan Uzmanlarının Değerlendirme Sonuçları Arasındaki İlişki 

 A.U.1 A.U.2 A.U.3 

A.U.1 1 .897 .871 

A.U.2  1 .778 

A.U.3   1 

 

  Tablodaki elde edilen veriler incelendiğinde alan uzmanlarının değerlendirme 

sonuçları arasındaki korelasyon değerinin 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Alan 

uzmanlarının değerlendirme sonuçları arasındaki ilişki yüksek bulunmuştur. Bu nedenle alan 

uzmanlarının vermiş oldukları puanların güvenirliğinin yüksek olduğu ve alan uzmanlarının 

birbiriyle tutarlı bir puanlama yaptıkları tespit edilmiştir. 

 Elde edilen veriler üzerinde frekans, yüzde değerleri kullanılmıştır.  
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           BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgular 

ve yorumlar verilmiştir. Araştırmada öğrencilerin önce mevcut sonrada gelişim durumları 

izlenmiştir. Bulgu ve yorumların verilmesinde bu çalışma sırası göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Araştırmanın birinci alt problemi öğretmen adaylarının ön değerlendirmede hikâye 

yazma durumlarını belirlemek, ikinci alt problem hikâye piramidi destekli sınıf içi etkinlikler 

uygulandıktan sonra yapılan son değerlendirmedeki hikâye yazma becerilerindeki gelişimi 

belirlemektir. Bu doğrultuda toplanan ve analiz edilen veriler tablo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11’de verilmiştir. 

Tablo 2: Hikâyede Başlık Yazma Durumundaki Gelişim 

C
in

si
ye

t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok İçerikle 

İlgili 
İçerikle 

İlgili 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 25 80 31 100 6 20 0 0 18 72 27 87 

Bay 11 78 14 100 3 22 0 0 6 54 10 71 

Toplam 36 80 45 100 9 20 0 0 24 66 37 82 

 

Hikâye piramidiyle yapılan çalışmalardan önce öğrencilerin yazdıkları hikâyelerde 

başlık yazma durumları % 80 olduğu belirlenmiştir. Yani öğrencilerin 45’inin 36’sında 

yazdıkları hikâyelerde başlık olduğu tespit edilmiştir. Yazılan bu başlıkların yazılan metnin 

içeriğini tahmin ettirici nitelikte olma durumu incelendiğinde 36 başlığın 24 (% 66) tanesi 

okunduğunda içerikle ilgili tahmin ettirici olduğu görülmüştür. Hikâye piramidiyle yapılan 

sınıf içi etkinlik çalışmaları sonucunda öğrencilerin tamamının yazdıkları hikâyeye başlık 

yazdıkları gözlemlenmiştir. Yazılan bu başlıkların % 82’sinin içerikle ilgili ve içeriği tahmin 

ettirici nitelikte olduğu tespit edilmiştir.   
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Tablo 3: Hikâyede Kahraman Bulunma Durumundaki Gelişim 
C

in
si

ye
t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Kahraman 

Betimlenmiş 
Kahraman 

Betimlenmiş 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 30 98 31 100 1 2 0 0 2 6 24 77 

Bay 12 86 14 100 2 14 0 0 0 0 8 57 

Toplam 42 93 45 100 3 6 0 0 2 5 32 76 

Tablo 3’de çalışma grubundaki öğrencilerin ön değerlendirme ve son değerlendirme 

sonuçlarına yer verilmiştir. Elde edilen bu veriler incelendiğinde ön değerlendirmede yazılan 

hikâyelerin % 93’ünde kahraman bulunmasına rağmen bu kahramanların % 5’i 

betimlenmiştir. Diğerlerinde sadece kahramanın adının söylendiği ve fiziksel ya da psikolojik 

özellikleri hakkında bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Hikâye piramidi uygulamaları 

sonucunda öğrencilerin % 100’nün hikâyelerinde kahramana yer verdiği ve bu kahramanların 

% 76’sının betimlendiği görülmüştür.  

Tablo 4: Hikâyede Yardımcı Kahraman Bulunma Durumundaki Gelişim 

C
in

si
ye

t Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Betimlenmiş Betimlenmiş 

f % f % f % f % f % f % 

Bayan 23 74 30 97 8 26 1 3 0 0 16 53 

Bay 6 43 12 86 8 57 2 14 0 0 5 42 

Toplam 29 64 42 93 16 36 3 7 0 0 21 50 

 

Hikâyede yardımcı kahramanların bulunma durumu ve bu kahramanların 

betimlenmesiyle ilgili analiz sonuçları tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’deki veriler 

incelendiğinde ön değerlendirmede öğrencilerin % 64’ü yardımcı kahramanlar hikâyelerinde 

belirtmiş olmalarına rağmen yardımcı kahramanın ismi dışında bir betimleme durumu 

belirlenmemiştir. Uygulanan sınıf içi hikâye piramidi etkinlikleri sonucunda yapılan 

değerlendirmede öğrencilerin % 93’ünün hikâyelerinde yardımcı kahramanları belirttikleri 

tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin % 50’sinin hikâyesinde yardımcı karakterler okuyucuya 

tanıtılmıştır.   
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Tablo 5: Hikâyede Mekân Bulunma Durumundaki Gelişim 
C

in
si

ye
t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Mekân 

Betimlenmiş 
Mekân 

Betimlenmiş 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 23 74 31 100 8 26 0 0 3 13 14 46 

Bay 8 57 13 93 6 43 1 7 1 12 7 54 

Toplam 31 69 44 98 14 31 1 98 4 13 21 48 

 

Tablo 5’de hikâyede mekân bulun durumuyla ilgili verilere yer verilmiştir. Elde edilen 

bu verilere göre ön değerlendirmede öğrencilerin yazmış oldukları hikâyelerin % 69’unda 

mekân bulunmasına rağmen bunların % 13’ünde mekân tanıtılmıştır. Son değerlendirme 

sonucunda yazılan hikâyelerin % 98’de mekân belirtilmiştir. Bu mekânların % 48’i 

betimlenmiştir. 

Tablo 6: Hikâyede Zaman Bulunma Durumundaki Gelişim 

C
in

si
ye

t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Saat Vakit Saat Vakit 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Bayan 12 39 28 90 19 61 3 10 2 17 10 83 12 43 16 57

Bay 6 43 12 86 8 57 2 14 1 17 5 83 5 42 7 58

Toplam 18 40 40 89 27 60 5 11 3 17 15 83 17 42 23 58

 

Hikâyede yaşananların ne zaman yaşandığı ile ilgili bilgilere yönelik veriler tablo 6’de 

verilmiştir. Bu verilere göre ön değerlendirmede yazılan hikâyelerin % 40’ında zaman 

belirtilmiştir. Belirtilen zamanların % 17’si yaşanan olayların saati (saat 11 de vb.) % 83’ü 

vakit (öğleden sonra vb.) olarak yazılmıştır. Sınıf içi yapılan hikâye piramidi etkinlikleri 

sonucunda yazılan hikâyelerin % 89’unda zaman tespit edilmiştir. Yazılmış olan zamanın % 

42’si saat, % 58’i vakit olarak belirtilmiştir.   
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Tablo 7: Hikâyede Konu Bulunma Durumundaki Gelişim 

C
in

si
ye

t Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Tema Tema 

f % f % f % f % Başarı, 
Arkadaşlık, 

Sevgi, Özlem, 
Oyun, Spor, 

Kazanma 
 

Sorumluluk, 

Arkadaşlık, Adalet, 

Özgürlük, Millet 

Sevgisi, Hoşgörü, 

Sevgi, Merhamet, 

Adalet, Başarı, Türkçe, 

Atatürk,  Doğa 

Bayan 24 77 31 100 7 23 0 0 

Bay 10 71 14 100 4 29 0 0 

Toplam 34 75 45 100 11 25 0 0 

Tablo 7’de ön ve son değerlendirme sonucunda elde edilen veriler verilmiştir. Verilere 

göre ön değerlendirmede yazılan hikâyelerin % 75’inde belirgin bir konunun var olduğu 

vurgulanmıştır. Bu konuların içerdiği temalar incelendiğinde başarı, arkadaşlık, sevgi, özlem, 

oyun, spor ve kazanma olduğu görülmüştür. Son değerlendirmede yazılan hikâyelerin % 

100’ünde belirgin bir konu olduğu ve konuların, sorumluluk, arkadaşlık, adalet, özgürlük, 

millet, hoşgörü, sevgi, merhamet, adalet, başarı, Türkçe, Atatürk ve doğa temalarını içerdiği 

tespit edilmiştir. 

Tablo 8: Hikâyede Ana Fikir Bulunma Durumundaki Gelişim 

C
in

si
ye

t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Konuyla 

Uyumlu 
Konuyla 

Uyumlu 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 10 32 28 90 21 78 3 10 9 90 28 100 

Bay 3 21 12 86 11 79 2 14 3 100 11 92 

Toplam 13 29 40 89 32 71 5 11 12 92 39 98 

Yazılan hikâyelerde ana fikir bulunma durumu ilgili ön ve son değerlendirme 

sonucunda elde edilen veriler tablo 8’de verilmiştir. Bu verilere hikâye piramidi 

uygulanmadan önceki öğrencilerin hikâyelerinin % 29’unda ana fikir bulunduğu, bunlarında 

% 92’sinin hikâyenin konusuyla uyumlu olduğu görülmüştür. Sınıf içi hikâye piramidi 

uygulamalarından sonra öğrencilerin hikâyelerinde ana fikir bulunma durumunun % 92 

olduğu belirlenmiştir. Bu hikâyelerinde % 98’nin hikâyenin konusuyla uyumlu olduğu 

görülmüştür.      
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Tablo 9: Hikâyede Giriş Bölümü Bulunma Durumundaki Gelişim 
C

in
si

ye
t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Diğer 

Bölümlerle 

Bağlantılı 

Diğer 

Bölümlerle 

Bağlantılı 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 25 80 31 100 6 20 0 0 23 92 31 100 

Bay 10 71 14 100 4 29 0 0 9 90 14 100 

Toplam 35 78 45 100 10 22 0 0 32 91 45 100 

Tablo 9’da öğrencilerin hikâyelerinde giriş bölümü bulunma durumuyla ilgili verilere 

yer verilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde ön değerlendirmede yazılmış olan 

hikâyelerin % 78’inde giriş bölümü belirgin olarak vurgulanmıştır. Giriş bölümü belirtilmiş 

olan hikâyelerin % 91’inin diğer bölümlerle bütünlük içerisinde olduğu görülmüştür. Hikaye 

piramidi ile yapılan sınıf içi etkinliklerden sonra yapılan son değerlendirmede yazılan 

hikayelerin % 100’de giriş bölümü belirgin olarak vurgulanmış ve giriş bölümünün diğer 

bölümlerle bütünlük içerisinde olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 10: Hikâyede Gelişme Bölümü Bulunma Durumundaki Gelişim 

C
in

si
ye

t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Diğer 

Bölümlerle 

Bağlantılı 

Diğer 

Bölümlerle 

Bağlantılı 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 31 100 31 100 0 0 0 0 25 80 30 98 

Bay 14 100 14 100 0 0 0 0 9 64 14 100 

Toplam 45 100 45 100 0 0 0 0 34 75 44 98 

Yazılmış olan hikâyelerde gelişme bölümünün bulunma durumuyla ilgili yapılmış olan 

ön ve son değerlendirme sonucunda elde edilen veriler tablo 10’da verilmiştir. Verilere göre 

hem ön değerlendirmede hem de son değerlendirmede yazılmış olan hikâyelerin % 100’ünde 

gelişme bölümünün var olduğu belirlenmiştir. Gelişme bölümünün giriş ve sonuç bölümüyle 

olan uyumu incelendiğinde ön değerlendirmede % 75 olarak bulunmuş olmasına rağmen son 

değerlendirmede % 98 olduğu görülmüştür.    
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Tablo 11: Hikâyede Sonuç Bölümü Bulunma Durumundaki Gelişim 
C

in
si

ye
t 

Önce Sonra Önce Sonra Önce Sonra 
Var Var Yok Yok Diğer 

Bölümlerle 

Bağlantılı 

Diğer 

Bölümlerle 

Bağlantılı 
f % f % f % f % f % f % 

Bayan 25 80 30 98 6 20 1 2 22 88 30 100 

Bay 10 71 14 100 4 29 0 100 8 80 14 100 

Toplam 35 78 44 98 10 22 1 2 30 86 44 100 

 

Tablo 11’de yazılmış olan hikâyelerde sonuç bölümü bulunma durumuyla ilgili veriler 

verilmiştir. Elde edilen verilere göre ön değerlendirme sonucuna göre hikâyelerin % 78’si 

sonuçlandırılmıştır. Sonucu yazılmış olan bu hikâyelerin % 86’sının giriş ve gelişme 

bölümüyle ilişkili olduğu görülmüştür. Hikâye piramidiyle yapılan sınıf içi uygulamalardan 

sonra yapılan son değerlendirmede yazılan hikâyelerin % 98’inde sonuç bölümü olduğu ve 

bunların % 100’nün diğer bölümlerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç olarak hikâye piramitleriyle sınıf içi etkinlikleri uygulamadan önce öğrencilerin 

hikâye yazma becerileri incelendiğinde hikâyelerin bazılarının başlıklarının olmadığı, 

hikâyelerde işlenmiş olan konuların olmasına rağmen büyük çoğunluğunda okuyucuya ilettiği 

bir mesajın olmadığı ya da ana fikrin konuyla uyumlu olmadığı, hikâyelerde kahramanların 

olmasına rağmen sadece kahramanın adı olduğu ama birçoğunda kahramana ait fiziksel ve 

duyusal hiçbir özelliğin verilmediği tespit edilmiştir. Hikâyelerde yaşanan bir olayın olmasına 

rağmen % 31’inde mekân % 60’ında zaman gözlemlenmemiştir. Yani hikâyede yaşanan 

olayların ne zaman ve nerede olduğu belirtilmemiştir. Ön değerlendirmede yazılan hikâyelerin 

% 22’sinde giriş ve sonuç bölümlerinin olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin hikâye yazma 

eylemine giriş yapmadan direk gelişme bölümünden başladıkları bu nedenle kahraman tasvirî 

yapmadıkları belirlenmiştir. Gelişme bölümü bazı öğrenciler tarafından sonlandırılmamıştır. 

Öğrenciler gelişme bölümünde bazen ayrıntılara dalmaları nedeniyle sonuca ulaşamamıştır. 

Ön değerlendirmede belirlenmiş olan bu bulgular yapılmış olan birçok araştırmada da 

görülmüştür. Graham ve Haris (2002), Coşkun (2006), Arıcı (2008), Sidekli ve Coşkun’a 

(2008) göre öğrencilerin yazılı ürünleri incelendiğinde yazıların daha az fikir içerdiği, 
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planlamanın zayıf organize edildiği ve kompozisyon olarak düşük kalitede olduğu 

görülmüştür. 

Yazma becerisinin küçük yaşlardan başlanarak bilinçli ve planlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğretmen adayı olan öğrencilerin üniversiteden mezun 

olduktan sonra ilkokul (1. - 4. Sınıf) öğrencilerini yetiştirecekleri düşünüldüğünde bu 

öğrencilerin okuma, yazma, konuşma, dinleme, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini 

geliştirme ile görevli olacaklardır. Bu nedenle öncelikli olarak sınıf öğretmeni adaylarımızın 

bu becerileri nasıl geliştireceği konusunda uygulamalı olarak bilgilere sahip olması gerekir. 

Bruning ve Horn’a göre (2000) ilköğretim düzeyinde yazma becerisinin geliştirilmesi 

sürecinde en önemli kazanç; uygun sözcük seçimi, cümle kurma ve tamamlama, amaca uygun 

başlık koyma gibi becerilerin kazandırılmasıdır. Küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin daha 

sonraki yaşlarda değişimi zor olduğundan doğru kazanılmış bilgi ve beceriler birey tarafından 

ömür boyu kullanılacaktır. 

Hikâye piramidiyle yapılan sınıf içi uygulamalardan sonra yapılan son değerlendirme 

sonucuna göre ön değerlendirme sonucunda var olan hataların azaldığı bazı hataların 

gözlemlenmediği tespit edilmiştir. Son değerlendirmede öğrencilerin yazdıkları hikâyelerde 

başlık, konu, kahraman, giriş ve gelişme bölümlerinin % 100 olarak bulunduğu görülmüştür. 

Ön değerlendirmede eksik olan bu özelliklerin son değerlendirmede tam olarak 

gerçekleştirilmesine rağmen, çok az sayıdaki hikâyelerde başlığın içeriği tahmin ettirme 

özelliğinin olmadığı, kahramanın betimlenmediği belirlenmiştir. 

Uygulanan hikâye piramidi sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin hikâye yazma 

becerilerine etki ettiği tespit edilmiştir. Bu durum alan uzmanı olan puanlayıcıların dereceli 

puanlama anahtarlarıyla yapmış oldukları puanlamada da gözlemlenmiştir. Elde edilen bu 

sonuçlar tablo 12’de verilmiştir. 

Tablo 12: Çalışma Grubunun Ön ve Son Değerlendirme Sonuçlarının T Testi Analizi 
Test N  S Sd t p 
Ön 
Değerlendirme 

45 58.38 18.03 
 

 44 21.722 .000 

Son 
Değerlendirme 

45 76.40 14.05  

  
Tablo 12’de verilmiş olan verilere göre hikâye piramidi uygulama öncesi ile uygulama 

sonrasında öğrencilerin hikâye yazma başarı puanları arasında uygulama sonrası lehine 
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anlamlı bir farklılık elde edilmiştir [t(44)=21.722,  p<.000]. Bu sonuçlara göre öğrencilerin 

hikâye yazma becerilerine hikâye piramidinin olumlu yönde etki ettiği görülmüştür. 

Öğrencilerin hem yazma hem de diğer dil becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesinde 

sınıf içi etkinliklere önem verilmelidir. Güneş’e göre (2007b) öğretim sürecinde çok sayıda 

etkinlik ve araştırma işe koşulmalıdır. Öğrencilere karar verme, araştırma yapma fırsatları 

verilerek onların öğrenme ve anlama süreçlerinin farkına varma becerileri geliştirilmelidir. 

Yazma, zihinsel süreçlerin harekete geçirilmesini ve düşüncelerin düzenlenmesini sağlayan 

çeşitli becerileri içermektedir. Bu nedenle yazma öğretimine ayrı bir önem verilmeli ve 

öğrencilerde yazma alışkanlığı oluşturulmalıdır. Yazma becerilerini geliştirmek için öncelikle 

zihinsel hazırlık yapılmalıdır. Zihinsel hazırlık için ön bilgileri harekete geçirme, konu 

belirleme, konu, amaç, yöntem ve tekniklerin belirlenmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. 

Ardından yazma ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Richardson (2003), 

öğrenci merkezli olarak tanımlanan ve var olan bireysel-zihinsel yapılara dayalı öğrenme 

süreci dikkate alınmalı, işbirlikli öğrenme ortamları oluşturulmalı, işlenecek konuların temel 

noktalarının anlaşılması, paylaşılması sağlanmalı ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmelidir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç 

Araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda elde edilen verilerin sonuçları 

incelendiğinde öğrencilere sınıf içi hikâye piramidi etkinlikleri uygulamadan önce 

öğrencilerin hikâye yazma becerilerini belirlemek için ön değerlendirme yapılmıştır. 

Değerlendirmede bir hikâyede bulunması gereken temel unsur, temel unsurlar arasındaki 

uyum ve temel unsurları betimleme durumu incelenmiştir. Ön değerlendirmede yazılmış olan 

hikâyelerin % 20’sinde başlık yok, yazılmış olan başlıklarında % 34’ü içeriği tahmin ettirici 

ya da içerikle uyumlu değil, hikâyelerin % 93’ünde kahraman belirtilmiş olmasına rağmen bu 

kahramanların % 5’i betimlenmiştir. Hikâyelerde yardımcı kahraman bulunma durumu % 64 

olmasına rağmen bu yardımcı kahramanların hiçbiri tasvir edilmemiştir. Hikâyelerin % 

69’unda mekân belirtilmiş olmasına rağmen % 13’ünün tanıtıldığı görülmüştür. Hikâyelerde 

zaman kavramına % 40 oranında rastlanmıştır. Bunlar incelendiğinde büyük çoğunluğunda 

zaman saat (15:00) olarak değil vakit (öğlen) olarak belirtilmiştir. Ön değerlendirmede 

yazılmış olan hikâyelerde konunun var olma durumu incelendiğinde % 25’inde konu tespit 
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edilmemiştir. Bu hikâyelerin % 71’inde ana fikir görülmemiştir. Hikâyelerdeki giriş, gelişme 

ve sonuç bölümleri incelendiğinde hikâyelerin % 78’inde giriş ve sonuç bölümün olduğu % 

100’ünde de gelişme bölümünün varlığı tespit edilmiştir. Gelişme bölümün hikâyelerin 

tamamında var olmasına rağmen bunların % 75’inin diğer bölümlerle uyumlu olduğu 

görülmüştür.  

Ön değerlendirmede öğrencilerin yazmış oldukları hikâyelerde var olan hata ve 

eksiklikler doğrultusunda uygulanan hikâye piramitlerinin etkisini görmek için son 

değerlendirme yapılmıştır Son değerlendirme sonuçlarına göre hikâyelerin % 100’de başlık 

yazıldığı, bu başlıkların % 82’sinin metnin içeriğini tahmin ettirici olduğu görülmüştür. 

Hikâyelerin % 100’de kahramanın var olduğu belirlenmiş bu kahramanların % 76’sı 

betimlenmiştir. Bunun yanında ön testte hikâyelerde az sayıda belirtilmiş olan yardımcı 

kahramanların % 93 oranında vurgulandığı ve bunların % 50’sinin tasvir edilmiş olduğu 

gözlemlenmiştir. Ön değerlendirmede hikâyelerin % 40’ında zaman belirtilmiş olmasına 

rağmen son değerlendirmede % 89’unda zaman kavramı vurgulanmıştır. Son değerlendirmede 

hikâyelerin % 100’ünde konu olduğu ve bu hikâyelerin % 89’unda ana fikrin belirtildiği 

görülmüştür. Son değerlendirmede giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle ilgili gelişme olduğu 

gözlemlenmiştir. Ön değerlendirmede % 78 olan giriş bölümünün bulunma durumu son 

değerlendirmede % 100 olmuştur. Bunun yanında sonuç bölümü de % 78’den % 98’e 

yükselmiştir. Sonuç olarak sınıf içi uygulanan hikaye piramitleriyle ilgili etkinliklerin 

öğretmen adayı öğrencilerin hikaye yazma becerilerine ve başarılarına olumlu yönde etki 

etmiştir. 

Öneri 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; 

1. Geleceğin nesillerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarımızın eğitilmesinde, 

meslek hayatlarında kullanabilecekleri yöntem, teknik ve etkinliklerin kendilerine uygulaması 

yapılmalıdır. 

2. Öğretim sürecinde öteden beri kullanagelen yöntem, teknik ve etkinliklerin 

yerine yenilerinin araştırılması gerekmektedir. 

3. Yeni yöntem denemelerinin öğretmen adaylarında uygulanması ve onların bu 

durumdan haberdar edilmesi öğretmen adaylarının bu çalışmalara daha çok değer vermesini 

ve onlarda araştırmacı bir kimliğe sahip olmasını sağlayacaktır. 
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4. Hikâye piramitleri ilköğretim öğrencilerinin hikâye yazma becerilerini 

geliştirmek içinde uygulanmalıdır. 

5. Yazma becerisini geliştirmeye yönelik yeni yöntem,  teknik ve etkinliklerle 

ilgili görev yapmakta olan öğretmenlere hizmet içi seminerlerle bilgi verilmelidir.  
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DÖVİZ KURU, MEVDUAT FAİZ ORANI, ENFLASYON VE DEVLET İÇ 
BORÇLANMA SENETLERİ İLİŞKİSİ (1994–2008) 

 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz BAL∗ 

ÖZ 
 

Dışa açık ekonomilerde döviz kurlarının oluşumu makro ekonominin en önemli 
sorunlarından birini oluşturmaktadır.  Döviz kuru rejiminin seçimi kurumları, kuruluşları, 
yatırımcıları, politikaları ve ekonomilerin iç ve dış dengelerini doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemektedir.  Bu derce önemli olan kur hareketlerinin açıklanması üzerine pek çok 
ekonometrik model kurulmuş, bu modellerde para arzı, faiz oranları, enflasyon ve çıktı düzeyi 
başlıca makroekonomik değişkenler olarak ele alınmıştır. Döviz kurundaki oynaklık ile 
büyüme arasında negatif bir korelasyon olduğu ampirik çalışmalarla ispat edilmiştir. 

Çalışmada 1994-2008 döneminde döviz kuru belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmış, 
piyasa güçlerinin aktörlüğünde gerçekleşen döviz kuru hareketlerinin etkilendiği temel 
değişkenlerin seçimi konusunda diğer çalışmalardan farklı olarak DIBS, TEFE ve Mevduat 
Faiz Oranı gibi bağımsız değişkenler bir arada ele alınmıştır.  Belirlenen dönem içerisinde 
serilerin durağanlığı Genişletilmiş Dickey-Fuller Sınaması ve Phillips-Perron sınaması ile 
sınanmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisi Engle Granger iki aşamalı 
yöntemi ve Johansen Eşbütünleşme sınaması ile analiz edilmiştir. Ayrıca Döviz kuru ile 
makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin yönü Granger Nedensellik Sınaması ile 
sınanmıştır. Eşbütünleşme sınaması sonucunda döviz kuru-mevduat faiz oranları,  döviz kuru-
tefe ve döviz kuru-dibs arasında uzun dönem denge ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. VEC 
Hata Düzeltme modeli kullanılarak bahsedilen değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisi 
araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Mevduat faiz oranı, enflasyon,  TEFE, DIBS, 
Granger nedensellik testi, Johansen Eşbütünleşme analizi, VEC Hata düzeltme modeli 

  
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE, INTEREST RATE OF 

DEPOSITS, INFLATION AND GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
INSTRUMENTS       (1994-2008) 

ABSTRACT 
 Fixing the Exchange rate is one of the most important problem in open economies, the 
select of the Exchange rate system effects corporations, institutions, investors, economic 
policies and external and internal balance of economies directly or indirectly. Many 
econometric models have been built to explain behaviours of exchange rates. In this model 
money supply, interest rate, inflation and national output have been surveyed as essential 
macroeconomic variables. The negative relationship has been emerged between growth rate 
and movement of exchange rate.  
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 In the study, we have tried to identify the foreign Exchange rate determinants in our 
country in the era between 1994 and 2008; such independent variables as DIBS, TEFE 
(Wholesale Prices Index), and deposit interest rates are taken into consideration as a whole, 
and this is different from other studies with respect to the choice of the basic variables by 
which the foreign exchange rates are effected under the powers existing in the market. The 
stagnancy of the series during the period that is determined is verified through Expanded 
Dickey-Fuller Verification and Phillips-Perron Verification. The long-term balance 
relationships between the variables are examined by utilizing the two-phase Engle Granger 
method and Johansen Co-integration verification method. In addition, the direction of the 
relationship between the foreign exchange rate and the macro economic variables is tested by 
using the Granger causality verification method. As a result of the co-integration verification, 
it is determined that there is a long-term balance relationship between the foreign Exchange 
rate and bank deposit interest rates, and the other relationships with this respect are between 
the foreign exchange rate and TEFE(wholesale price index) and between foreign exchange 
rate and DIBS. By using the VEC Error Correction Model the long-term balance relationship 
between the above mentioned variables is investigated. 

 Key Words: Exchange rate, Interest rate, inflation, The Wholesale Price Index, 
Governments bonds, Granger causality test, Johansen co integration analysis, VEC Error 
Correction Model 

I.GİRİŞ  
 Döviz kurundaki değişimi belirleyen değişkenler makroekonomik dengeler açısından 
son derece önemlidir. Döviz kurunun istikrarı ekonomik kalkınma üzerinde belirleyici rol 
oynamaktadır.  Ekonomilerde döviz kuru ve TEFE arasındaki ilişkisinin varlığı açıktır. DIBS 
in para arzının yaratacağı enflasyon etkisini kırmak için devreye sokulması, oluşan kamu 
finansman açığını gidermenin yollarından biri olarak görülmüştür.  DİBS’e yönelmenin 
getirisi Mevduat faiz oranının(MFO) getirisinden daha fazladır.  Dolayısıyla DIBS ile MFO 
arasında negatif bir ilişki söz konusu olmaktadır.  Enflasyon yoluyla meydana gelecek 
kayıpları telafi etmek amacıyla yatırımcı özellikle enflasyonist ortamda döviz talebini 
artırmaktadır.    
   II. TEORİK ÇERÇEVE 
 Uluslararası sisteme uyum çerçevesinde ekonomiler dışa açık dış ticaret politikalarına 
yönelmişlerdir. Bretton Woods sistemi kurulduğunda yapılan yoğun tartışmalar geleneksel 
görüşün aksine Friedman’ın başını çektiği görüşe göre döviz kurlarının dalgalı olması 
gerektiği ağırlık kazanmıştır.(Friedman.M.1953:205-207) Bu görüş, dışsal şokların serbest 
kur rejimi altında daha az yıkıcı olması gözlemine dayanmaktadır.  Mundell –Fleming ikilisi 
Friedman’ın bu görüşünü genişleterek Serbest dış ticaret politikalarıyla birlikte, dünya 
ekonomilerinin sabit döviz kuru sisteminden, esnek döviz kuru sitemine geçiş yapmaları 
gereğini savunmuşlardır .(Mundell R.1961, Caramazza ,F., Aziz Jahangir,1990).   Esnek kur 
sitemi,  serbest piyasa mekanizmasının dövize uygulanmış şeklidir.  Globalleşen dünyada bu 
tür piyasa mekanizmasının, sorunların çözümünde her zaman hükümet kararlarından üstün 
olduğu belirtilmektedir (Seyidoğlu, 1997:102).  1990 lı yıllarda gerçekleşmiş olan krizler 
büyük ölçüde döviz kurlarının serbestleştirilmesini zorunlu kılmıştır.  Bu serbestleme, 
gelişmekte olan ülkeler deki firma ve bankaların yabancı para cinsinden borçlanmaları 
zorunda kalmaları nedeniyle dalgalanmalardan olumsuz etkilenmeleri sorununu da ortaya 
çıkarmıştır(Williamson. J.:2000). 
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 Faiz oranları ve enflasyon arasındaki uzun dönemli ilişkiye Fisher etkisi denir.1 Her 
hangi iki para üzerinden elde edilecek faiz birbirine eşit ise bu, Faiz Paritesi koşulunu ifade 
eder.  Ülkeler arasındaki faiz farklılıkları vadeli döviz piyasasın primine eşit olur. Bunu şu 
şeklide ifade edebiliriz: Ülkeler arasındaki faiz farkı vadeli döviz kuru primine eşittir.  Nispi 
SAG (Satın Alma Gücü) paritesine göre ülkeler arasındaki faiz oranları farkı da beklenen 
enflasyon oranları farkına eşit olacaktır.   Bu eşitlik aynı zamanda vadeli döviz kuruna da 
eşittir.  Bu ise faiz oranının yüksek olduğu ülkelerde yüksek enflasyon oranını ve döviz 
kurundaki artışın da bu oranlar ölçüsünde prim yapmasını gerekli kılar.  Fısher’e göre 
beklenen enflasyon oranı artışı, faiz oranı artışını besleyecek öte yandan döviz kuruları da faiz 
oranını sürdürecek şekilde değişecektir.     

Yapılan pek çok çalışma döviz kurunun fiyatlara etkisinin seçilen kur rejimiyle 
yakından ilişkili olduğunu göstermiştir.  ABD ekonomisi çerçevesinde yapılan bir çalışmaya 
göre enflasyon düşüşü ile döviz kurunun değer kazanması arasındaki ilişkinin var olup 
olmadığının araştırılması, geçiş etkisi çalışmalarının başlangıcı olmuştur (Mc Carthy, 1999).  
Benzeri bir çalışma da Hunt ve Isard (2003)tarafından gerçekleştirilmiş ve döviz kurunun 
fiyatlara etkisinin zayıflığı ortaya konulmuştur.  Döviz kurundaki artmanın ya da düşüşünün 
maliyet enflasyonu ile ilgisi olduğu, enflasyon beklentilerinin de kuru daha da yükselteceği 
ispatlanmıştır(Agenor,P.R., Montial, P.J).  Bu bağlamda, enflasyonla döviz kuru arasındaki 
ilişkinin pozitif ve aynı yönlü olduğunu, iki değişkenin de bağımsız değişken olabileceğini ve 
bir birini etkileyebileceğini düşünebiliriz. 
 Döviz kuru getiri oynaklığı ve faiz oranı oynaklığı arasındaki ilişki araştırılarak, 
Literatürde Döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu vurgulayanlar olduğu 
gibi, zayıf ve etkisiz olduğunu iddia edenlerin var olduğu görülmektedir.  Calvo ve 
Reinhart;(2001,2002) ve Eichengreen( 2005) çalışmalarında ilişkinin ülkelerin gelişmişlik 
seviyelerine göre farklılık gösterdiğini belirmişlerdir.  Temelde DK ve Faiz ilişkisi ters yönlü 
gibi gözükse de bu ilişki aynı yönlü de olabilir.  Bu hususu basit olarak ülkemiz açısından ele 
aldığımızda TL faizlerin yükseldiğinde ve faiz getirisinin döviz getirisinden fazla olacağı 
beklentisine girildiğinde kişilerin elinde döviz bulundurmanın maliyeti artacağı için TL 
faizine talep artar.  Böylece döviz kuru düşer; ancak beklenti tersi bir durumda ise bireylerin 
TL bulundurma talepleri düşer ve dövize talep artar.  Yani; beklentilere göre döviz kuru ve 
faiz oranı arasındaki ilişkinin ters yönlü bir ilişkide olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz.  

Önceki paragrafta açıklandığı gibi, Faiz oranlarının yükselmesi ulusal paraya talebin 
artmasına ve dövize olan talebin de düşmesine bir başka deyişle; düşük kur ve yüksek faiz de 
ithalatın ucuzlamasına neden olur. İthalatı kolaylaşan hammadde ve yarı mamul maddelerin 
maliyetlerindeki düşüşlere dolayısıyla firmaların daha çok mal ve hizmet üretmesine neden 
olur.  Bu durum, ihracatta teşvik etkisi yaratmaktadır. Faiz artışı hem ödemeler dengesindeki 
iyileşmeye hem de GSMH ya olumlu etkide bulunmaktadır.  Faiz oranının yükselmesindeki 
olumlu etki, enflasyonun kontrol altına alınması koşuluyla gerçekleşecektir.  Aksi halde tam 
tersi olarak; artan faiz oranı döviz kurunun  artmasına neden olacaktır.  
 Döviz kurunun belirlenmesi ile ilgili yaklaşımlardan biri olan satın alma gücü paritesi 
(SAG)(Cassel, 1922) yaklaşımı,   en çok kabul gören teorilerden biridir. Satın alma gücü 
paritesi teorisi “dünyada benzer malların benzer fiyatlardan satılması” ilkesini temel 
almaktadır.  SAG’ nin, döviz kurlarındaki kısa dönemli hareketleri çok iyi açıklayamadığı 
ancak uzun dönemde oldukça anlamlı olduğu birçok ampirik çalışmada kanıtlanmıştır. 

                                                 
1 Fisher Denklemi: i=r+Pe (i:nominal faiz oranını, r:reel faiz oranını, Pe; beklenen enflasyon oranını 
göstermektedir.) 
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Frankel (1981), Satın alma gücü paritesinin sanayileşmiş ülkelerde 70’li yıllarda geçerli 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir çok ampirik çalışma, satın alma gücü paritesinin kısa 
dönemde geçerli olmadığını göstermektedir. Yani, farklı ülkelerdeki fiyat değişikliklerinin 
nominal döviz kurlarındaki değişmeyi yansıtmadığı ve reel döviz kurlarının değişebileceği 
söylenebilir. SAG yaklaşımına göre; ülkelerdeki enflasyon farkları kadar döviz kurlarında 
oynama olacağı belirtilmektedir.  

 SAG teorisinin ve miktar teorisinin (quantity teori) bir uzantısı olan Parasalcı 
yaklaşımda faiz oranı değişkeni, döviz kurunu açıklamak üzere kullanılır.  Portföy dengesi 
yaklaşımında ise portföy oluşturma karar ve davranışı döviz kurunun belirleyicisidir.2 Döviz 
kuruna yönelik teorik yaklaşımlarda satın alma gücü paritesi, enflasyon, faiz oranı, portföy 
dengesi öne çıkan makroekonomik göstergeler olmaktadır.   

DIBS’lerin iç borçlanmanın kamu finansmanında kullanılması, Yeni Klasik Makro 
İktisat okulundan R. Barro’ya göre uzun dönemde tıpkı vergi artışı gibi etki yaratacaktır ( 
Barro,1974 Vol:81) .  R. Barro tarafından ileri sürülen bundan dolayı da Ricardo – Barro 
Denkliği ( kimi çalışmalarda sadece Ricardo Denkliği olarak adlandırılmaktadır )  bireylerin 
cari dönemde borçlanmada ortaya çıkan bir artışın, uzun dönemde borcun geri ödenmesinde 
vergilerin artırılması ile kendisinin servet stokunun düşeceğini düşünerek, iç borçlanma 
döneminde elde ettiği faiz geliri nedeniyle tüketimini değil, tasarrufunu artıracağı şeklinde 
açıklanabilir. İç borçlanmanın etkileri üzerine ortaya çıkan bu farklı sonuçlar şaşırtıcı değildir. 
Çünkü yine Yeni Klasik Makro iktisat okuluna mensup T. Sargent ve N. Wallece’a göre de 
bütçe açıklarının iç borçlanma yoluyla finansmanı uzun dönemde enflasyon oranının daha da 
yükselmesine neden olmaktadır. Sargent ve Wallece’ın hoş olmayan aritmetik olarak 
adlandırdıkları bu durumda,  iç borçlanmanın sürekli olarak yükselmesi faiz yükünü 
artırmakta, borç yükü adeta bir kartopuna dönüşmekte ve borçların ödenmesi için para arzı 
artırılmakta sonuçta da ekonomi enflasyon ile yüz yüze gelmektedir.(Sargent, T. , Wallece, N. 
1981)    
 Devlet İç Borçlanma senetleri(DİBS) ve döviz kuru ilişkilerinde,  döviz kuru para 
ikamesi olgusuna (dolarizasyona) dikkat edilmektedir.  Dövize yönelik yüksek talep, döviz 
kurunun artışını getirebilir.  Bu sonuçlara göre, F testlerinden, iç borçlarla döviz kuru, 
enflasyon, faiz arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur.   Teorik çerçeve için son söz olarak 
şunları söyleyebiliriz; DK’ nun belirlenmesi sorunu izlenecek döviz kuru sistemiyle ilgili bir 
konudur.  Seçilecek sistem DK politikalarını da belirler.  Eğer esnek kur sistemi 
uygulanıyorsa; esnek kurlar, ülkeleri belli bir enflasyon oranını belirlemeye zorlar.   Çünkü 
DK’daki değişimler, ülkelerin enflasyon oranıyla yakından ilgilidir( Bulut, E.2005:121). 
Esnek Fiyatlı Parasal Teori’ye göre Para arzındaki değişmeler Miktar Teorisi uyarınca ve 
enflasyon yoluyla DK’nu etkilemektedir ( ROSENBERG, M. R, 1996:143).    Kimi 
ekonomistlere göre(Stocman, Hernandez,1988) DK’nun dalgalanması konusunda parasalcı 
model yetersizdir ve Portföy dengesi modelinin de işlerliğinin sağlanması gerekmektedir.  Bu 
da DIBS’ nin modele dâhil edilmesini gerektirir.  DK’da meydana gelen değişmeler DIBS 
gibi aktiflerin faizlerinin çekiciliğine bağlı kalmaktadır.  Yaptığımız çalışmada DIBS 
enflasyon yoluyla DK’ nu etkilemektedir.  Portföy dengesini oluşturmak için DIBS’ nin 
azaltılması ya da artırılması DK’nun değerlenmesine veya değer kaybına yol açmaktadır.     

III. LİTERATÜR TARAMASI 
 Levy –Yeyati ve Sturzenegger(2001),’in enflasyonla döviz kuru rejimi ilişkisini 
inceledikleri çalışmada sabit döviz kurunun gelişmekte olan ülkeler açısında, daha düşük bir 

                                                 
2 Para İkamesi Modeli 
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enflasyona neden olduğu sonucuna ulaşmışlarıdır.  Gelişmiş ülkeler açısından anlamlı bir 
ilişki tespit edilemediği halde, gelişmekte olan ülkeler açısından uzun döneme uygulamada 
kalan sabit kur rejimleri, düşük enflasyona yol açmaktadır.    
  Saatçioğlu ve Karaca(2004:183-195) döviz kuru belirsizliğinin dış ticaretin fiyat ve 
miktarını negatif yönde etkileyebileceğine dair bir çalışma yapmışlardır. 
             Yanar, R(2008) yaptığı çalışmaya göre, dalgalı döviz kurunun enflasyonu 
körüklediğini, yüksek enflasyon oranının döviz kuru rejimlerinin esnekliklerinin artması ile 
birlikte arttığı, döviz kuru rejimlerinin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin kesin bir 
genelleme yapmanın mümkün olmasa bile, gene olarak döviz kurundaki esneklik derecesi 
arttıkça enflasyon oranlarının arttığı ifade edilmiştir.   

Telatar ve F.Telatar (2003:431-436), Türkiye’de döviz kuru ile enflasyon arasında bir 
Granger nedensellik incelemesi yapmışlar ve döviz kuru değişkenliğinden enflasyona doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığını bulmuşlardır. Ayrıca, çalışmada döviz kuru 
değişkenliği ile enflasyon belirsizliği arasında Granger nedensellik sınaması yapılmış, çok 
güçlü olmasa da döviz kuru değişkenliğinin artan enflasyon değişkenliğini beraberinde 
getirdiği tezi istatistiksel nedensellik anlamında ampirik bir bulgu olarak ortaya konmuştur. 

Leigh ve Rossi  (2002) Türkiye’de, 1994–2002 Nisan dönemi verilerini kullanarak, 
kur-enflasyon ilişkisini inceledikleri çalışmalarında su sonuçlara ulaşmışlardır: (i) Döviz kuru 
değişiminin enflasyon üzerindeki etkisi bir yıl içinde görülmekte ancak, etkinin büyük bir 
kısmı ilk dört ay içinde gerçekleşmektedir: (ii) Döviz kurunun TEFE üzerindeki etkisi, TÜFE’ 
ye göre daha güçlüdür.  1994–2002 yılları arasındaki dönemde döviz kurlarındaki bir puanlık 
değişim toptan eşya fiyatları endeksine 0.60, tüketici fiyatlarına ise 0.45 puan seklinde 
yansımaktadır.  Her iki endekste geçişkenliğin etkisi on bir ay sürmekte, (iii) Türkiye’de 
kurdan enflasyona geçiş, diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha hızlı ve daha güçlü 
gerçekleşmektedir. 

Kara ve diğerleri (2005:05.04), 1995:04–2005:06 dönemi inceledikleri çalışmada 
dalgalı döviz kuruna geçildikten sonra nominal döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisinin 
arttığını ve 2001 sonrası uygulanan dalgalı döviz kuru ile anti enflasyonist politikalara bağlı 
olarak döviz kurundan fiyatlara geçiş etkisinin düştüğünü ileri sürmüşlerdir. 

Durukan,(1999:yıl:3;11)tarafından 1999 yılında, EKK yöntemi kullanılarak, 1986–
1998 dönemine ait enflasyon, faiz oranı, ekonomik aktivite, döviz kuru ve para arzı gibi 
değişkenlerle yapılan çalışmada, faiz oranının hisse senedi fiyatlarını açıklamada en etkin 
makroekonomik değişken olduğu ve etkinin negatif yönde olduğu saptanmıştır. Para arzı ve 
enflasyon oranının hisse senedi fiyat hareketlerini belirlemekte istatistiksel etkilerinin 
bulunmadığı ve döviz kurunun anlamlı bir role sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

Demir(2001:109-120) tarafından 1991–2000 yılları dikkate alınarak 2001’de yapılmış 
olan çalışmada, mevduat faiz oranı, uluslararası portföy yatırımları, cumhuriyet altını ile 
Markın hisse senetlerini etkilediği belirlenmiştir. 

Işık ve diğerleri tarafından 2004 yılında yapılan ve 1991–2001 yıllarını kapsayan 
araştırmada, Türkiye’deki krizlerin nedenleri ile ilgili olarak yapılan faktör analizlerinde 
İMKB endeksi ile faiz oranları arasındaki arasında ters yönlü ilişki olduğu bulunmuştur. 

Çalışmamızda incelenen dönemde DK’nun dalgalı bir seyir izlediği 
görülmektedir(Tablo 9).  Analize dâhil edilen değişkenlerin hangisinin DK’nu doğrudan, 
hangisinin dolaylı olarak etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır.   Bu amaçla DK bağımsız 
DIBS, TEFE ve MFO bağımlı değişken olarak seçilmiştir.  
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IV. MAKALEDE GEÇEN TERİMLERLE İLGİLİ TANIMLAMALAR 
 a)DK: Döviz Kuru (Amerikan Doları satış fiyatları-Exchange Rate): Analize konu 
olan dönem içerisinde uygulanan kur rejimi çerçevesinde TL/$ ile ifade edilir.  DK’nu 
etkileyen temel faktörler Enflasyon ve Faiz oranındaki farklılıklar, Cari hesap açıkları, Kamu 
borçları, Ticaret hadleri, Politik istikrar ve ekonomik performanstır. 
    1997 yılında DK artışlarının beklenen enflasyon oranıyla paralellik gösterilmesine 
özen gösterilmiştir. 1998 yılında da DK istikrarlı durumunu korumuştur.  1998 ve 1999 yılları 
boyunca DK’daki istikrarın devam ettiği görünmektedir.  2000 yılı başında IMF ile 3 yıllık 
stand-by anlaşması imzalanmış, DK’nun bant içerisinde hareket etmesi amaçlandığından 
istikrarlı durum devam etmiştir.  Esnek kur sistemine geçilen 2001 Şubat ayından itibaren 
dalgalanmanın önce arttığı ve TL nin değer yitirdiği, daha sonra ise değer kazandığı bir eğilim 
izlenmektedir.  Esnek kur sisteminde nominal döviz kuru ile, reel döviz kuru endeksi 
ilişkisinin, fiyat esaslı olması yanıltıcı olabilir. Esasen, esnek döviz kuru sisteminde denge, 
kurdaki dalgalanmalarla sağlanmaktadır. Bu nedenle nominal döviz kurunun reel döviz kuru 
olarak düşünülmesi gerekir. Ayrıca nominal döviz kurunun dalgalanıyor olması, bu döviz 
kuru düzeyinin niçin reel döviz kuru endeksi ile karşılaştırılamayacağının da bir kanıtı olarak 
ele alınabilir.  Bu açıklamalarla; esnek döviz kuru sisteminde döviz kurunun, reel kur 
endeksiyle ilişkilendirilmesinin anlamlı olmadığını ileri sürmekteyiz. Esnek kur sisteminde 
önemli olan, kurlardaki dalgalanmaların boyutu ve süresidir. Döviz kurlarındaki 
dalgalanmanın az olması ise piyasalardaki istikrarı sağlayan temel unsurdur.   Dövize 
hücumun yaşandığı durumlarda aşırı dalgalanmalar önlenmeye çalışılmıştır. Merkez bankaları 
Faiz oranlarını manüpile ederek hem enflasyonu hem de kurları etkilemeye çalışmıştır.   
Kurların düşmeye başladığı süreç 2001 yılından itibaren başlamış, 2002 ve 2003 yılları 
boyunca devam etmiştir. 2003 yılı döviz arz fazlasının çok yoğun olduğu bir yıl olmuştur. 
2004 yılı için öngörülen ortalama dolar kuru 1.604.000 düzeyindedir.  Bir başka deyişle Türk 
Lirası'ndaki aşırı değerliliğin sınırlı bir artışla korunması gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  
2004 yılında ilki 23 Ocak'ta sonuncusu 26 Nisan'da olmak üzere 117 ihale ile Merkez Bankası 
döviz almıştır.  2006 yılı sonunda 1.40 YTL olan dolar kuru, sıcak para girişlerinin hızlandığı 
2007 yılında ağustos sonu itibariyle 1,2914’e kadar gerilemiştir. Bu dönemde kurlar cari 
olarak gerilerken, enflasyonla indirgendiğinde, YTL’nin dövizler karşısında kümülatif olarak 
yüzde 48.4 değerlendiği görülmektedir. 

b)DIBS:  Devlet İç Borçlanma Senetleri(Tahvil +Bono):Hazine iki çeşit senetle 
borçlanmaktadır.   Vadesi bir yıldan uzun olan Devlet Tahvilleri ve vadesi bir yıldan kısa olan 
Hazine bonoları genellikle ihale yoluyla ya da halka ve kamu kurumlarına doğrudan satış 
yoluyla satılmaktadır.   DİBS, büyük çoğunluğu TL cinsinden olmakla birlikte özellikle 
enflasyonist ortamda yabancı paraya endeksli olarak da ihraç edilebilmektedir.   Bunların 
yurtiçindeki alıcıları bankalar, diğer mali kesim kuruluşları, menkul kıymet yatırım fonları, 
mali kesim dışındaki özel kesim kuruluşları ve kişilerdir.   

 Ülke ekonomisinin sıkça yaşadığı ekonomik krizler ve dengesiz enflasyon, belli 
dönemlerde kamu açıklarının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile kapatılmaya 
çalışılmasına yol açmıştır. Banka mevduat faiz oranlarından yüksek olan DİBS faiz oranları, 
piyasa faiz oranlarının da yükselmesiyle birlikte birikimlerin DİBS’ne yönlenmesine neden 
olmuştur.   Tablo 1’de DİBS ve mevduat yıllık faiz oranları ilişkisi gösterilmiştir. (TCMB 
web p.), (DPT web p.), (DPT 2003). 
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                                     Tablo 1 

Mevduat faiz oranlarıyla DİBS arasındaki korelasyon tablo 5’ten de anlaşıldığı gibi 
negatiftir. Yani MFO artarken (azalırken), DİBS azalıyor (artıyor), nedensellik ilişkisi 
bakımından ise anlaşıldığı gibi DIBS’den MFO’na bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. 
DIBS faiz oranının, özellikle 1995–99 yıllarında, enflasyon ile nedensellik ve pozitif ilişkisi, 
kamu kesiminin fiyat artışları üzerinde yarattığı gecikmeli etkiyi gösterdiği gibi,  kamu kesimi 
borçlanma gereğinin üretim maliyetlerini yani TEFE’yi artırdığı düşüncesini 
desteklemektedir. 

  
 DİBS faiz oranları 1994 yılı Ocak ayından sonra hep üç rakamlı olmuştur(TCMB 

Raporları)3.  1994 yılından sonra, 2000 yılına kadar DİBS faiz oranları artışının DK’daki artış 
oranından (ortalama olarak) daha büyük olduğu; bu nedenle söz konusu dönemde TL’ye 
dönüştürülüp DİBS’e yatırılan Doların yıllık reel getirisinin oldukça yüksek olduğu görülür.  
Grafik 2’ de DİBS ile DK arasında 1994–2003 döneminde artan ve pozitif ilişki, 2003 -2008 
arasında DIBS faiz oranlarının DK’nun artış oranlarından fazla olması nedeniyle negatif bir 
ilişki olduğunu görülmektedir. 

 DK’nun kırılma noktasının 2001 yılı olduğu görülmektedir. Türkiye’de Kasım 
2000’de bankacılık sektöründe başlayan kriz döneminde döviz talebi ve faiz oranları artmış, 
portföyünde DİBS bulunan bankalar sıkıntıya girmiştir.  Kasım sonuna kadar ülkedeki sıcak 
paranın hızla dışarı kaçma eğilimi nedeniyle DK hızla artış göstermiştir ve faiz oranlarının 
yükselmesine neden olmuştur.   Gecelik faizler %5000, %7500 oranlarında seyretmiş ve 
Hazine müsteşarlığının Kamu ve fon bankalarına 2001 yılı içerisinde ABD dolarına endeksli 
Tahvil İhraç etmesi büyük oranda döviz pozisyonlarını kapatmalarını sağlamıştır. Bu durum 
DK’nun kırılma noktasını gösteren Grafik4 ve Grafik:5 deki CUSUM ve CUSUM- kare 
grafiğine de uyumludur.  Sonuç olarak şunu söylememiz mümkündür: DK ‘nu etkileyen 
nedenlerden biri de DIBS’ e olan taleptir.    DİBS ortalama bileşik faizi, 1996–2000 yılları 
arasında sürekli olarak %100’ün üzerinde seyretmiştir4.   Tablo 4 ve tablo 5 te görüldüğü gibi 
DIBS ve TEFE arasında kuvvetliye yakın negatif bir ilişki söz konusudur. Grafik 2’ den 
anlaşılacağı gibi bu ilişki 2001 yılından itibaren negatif olarak devam etmektedir. Yani; DIBS 

                                                 
3 www.tcmb.gov.tr.      
4 Bkz. TC Maliye Bakanlığı, Yıllık Ekonomik Raporlar. 

Yıllar 
Mevduat 
Faiz Oranı 
(%) 

DİBS 
Faiz Oranı

(%) 
1998 95,5 102,0 
1999 46,7 94,0 
2000 45,6 36,6 
2001 62,5 75,9 
2002 48,2 56,0 
2003 28,6 42,7 
2004 22,1 24.8 
2005 20,4 16.6 
2006 23,7 17.5 
2007 21,0 18,7 
2008 21.2 19,1 
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faiz oranlarının mevduat faiz oranlarından yüksek olduğu ve aynı dönemde de enflasyondan 
doğan kayıplarla DIBS’lere yönelmek zorunda kalındığını görülmektedir. 5    

c)TEFE: ( Toptan Eşya Fiyat Endeksi): Ekonominin orta ve uzun dönemdeki fiyat 
hareketleri hakkında bilgi vermektedir.   1997 yılında %91,0 olan TEFE yıllık artış hızı, 1998 
yılında %54,3’e düşmüştür. 1999 yılında enflasyon oranı özellikle kamu kesiminde önemli 
oranda artış göstermiş ve %62,9’a yükselmiştir.  Ayrıca, 1998 ve 1999 yıllarında TEFE özel 
imalat sanayi endeksindeki yıllık değişim oranlarının neden ve etkileri incelendiğinde Türkiye 
ekonomisinde üretim maliyetleri hakkında da bilgi edinmek mümkündür.  1995 yılından 
itibaren, TEFE’ nin büyüme oranına, özel ve toplam imalat sanayi üretim artış oranına, 
nominal kur değişim oranına ve kısa vadeli sermayeye neden olduğu saptanmıştır. Yani 
TEFE’den DK’na doğrusal bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.  1994-2008 dönemini 
kapsayan analizimizde TEFE ile DK arasında kuvvetliye yakın şiddette ve Pozitif yönlü gibi 
bir korelasyon(0,72) olduğu tespit edilmiştir. 

 1989-1999 yılları arasında enflasyon ile en güçlü pozitif ilişkiye sahip olan 
göstergeler, DIBS faiz oranı, ihracat/ithalat oranı ve cari açıklar iken, en güçlü negatif ilişkiye 
sahip olanlar ise kamu yatırımları ve büyüme oranıdır.   Ancak güçlü bağlantılara rağmen, bu 
göstergelerle enflasyon arasında nedensellik ilişkisi bulunmaması, sadece değişimlerin eşanlı 
olduğunu göstermektedir.(İnsel, Aysu;2001:182) 

Enflasyon oranları ile kur artış oranları arasındaki bağlantıların güçlü olması, bu 
dönemde enflasyonun hızını kesmek için TL’nin aşırı değerlenmesine yönelik uygulanan para 
politikasının bir sonucudur.  1995-1999 döneminde döviz kurunun çapa olarak kullanılmaya 
başlanması nedeniyle enflasyonun kur artış oranlarını belirlediği saptanmıştır. Nedenselliğin 
tersine dönmesinin sebebi, Merkez Bankasının 1995 yılından itibaren dış ticaret dengesini ve 
mali piyasalarda istikrarı sağlamak için enflasyonu dikkate alarak uyguladığı kur politikasının 
bir sonucudur.  1995-99 döneminde DIBS faiz oranının enflasyona neden olması ve 
aralarındaki pozitif ilişki, kamu kesimi borçlanma gereğinin üretim maliyetlerini artırdığı 
düşüncesini desteklemektedir. 

 d)MFO: ( Mevduat Faiz Oranları): Bankalar fon topladıkları tasarruf erbabına 
ödeyecekleri faiz oranını, fon talep eden müşterilerine uyguladıkları kredi faizlerinin altında 
tespit ederler.   Kredi faizi daima mevduat faizinden yüksek olur.  Genellikle yüzde üzerinden 
yıllık olarak değerlendirilir.  Beklenen enflasyon artarsa nominal faiz oranı artar, buna Fisher 
etkisi denir.  Faiz davranışlarını etkileyen etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

1-Gelir etkisi: Para arzı artırıldığında ekonomide enflasyonist bir ortamdan dolayı 
ulusal gelir ve servet artar.  Yani gelir etkisi para arzını ve faiz oranını artırır.  

 2-Fiyat Seviyesi Etkisi: Para arzı artarsa faiz artar.   
 3-Beklenen Enflasyon: Yüksek enflasyon oranı faiz oranı ve para arzını artırır. 
Türkiye’deki yüksek faiz düşük kur politikalarına bakıldığında Fisher hipotezine göre 

TL’nin diğer para birimleri karşısında enflasyon farkı kadar değer kaybetmesi beklenir.  
Ancak faizlerin düşmesiyle paranın değer kazandığını da görülmektedir ki bu da Fisher 
Hipotezinin aksi bir durumdur.  Yani TL sürekli olarak değer kazanmaktadır.  

Analizini yaptığımız dönem içerisinde MFO ile DK arasındaki korelasyon pozitif 
yönlü ve istatistiki kriterlere göre ilişki orta şiddetlidir. (Tablo 4).Grafik’ 2 de görüldüğü gibi 
1994–2004 yılları aralığında DK artış oranı MFO’ nun artış oranından fazla bir seyir 
izlemiştir.   2004 yılında DK’ da kırılma yaşanmış ve 2001–2005 yılları arasında MFO ile DK 

                                                 
5 Bu husus teorik olarak Para İkamesi Modeli yaklaşımına uygun düşmektedir.  Portföy çeşitlemesinin bir özel 
durumudur.   
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arasında azalan ve pozitif bir ilişki gözlenirken,  2005-2008 yılları aralığında ilişki düşük 
seyirli ve pozitif yönde devam etmiş, MFO’ daki artış oranı DK’ daki artış oranından fazla 
olmayı sürdürmüştür.  Yatırımcı dolardaki artış oranlarından yararlanmak yerine mevduat faiz 
oranlarından yararlanma yolunu tercih etmiştir. 

V. MODEL, VERİ VE METODOLOJİ  
Modelimizde DK bağımsız, DIBS, TEFE ve MFO bağımlı değişkenler olarak 

seçilmiştir.  Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücü ve yönünü tespit etmek 
amacıyla sırasıyla aşağıdaki testler uygulanmıştır.  Oluşturulan doğrusal model şöyledir: 
 

 
Bağımsız değişkenlerdeki mutlak değişmeye karşılık bağımlı değişkenlerdeki mutlak 

değişme ile ilgilendiğimiz için Logaritmaları alınmakta ve buna Log-doğrusal ya da Log-log 
modelleri denmektedir.  Bu modellerde hem açıklanan hem de açıklayıcı değişkenler 
logaritmalıdır, β2 , β3 ve β4 ün önündeki sayılar her bir değişkenin bağımlı değişkene göre 
esnekliklerini ifade etmektedir.  İlk aşamada logaritması alınarak oluşturduğumuz yeni model 
aşağıdaki gibidir: 

LOG_DK = β1 + β2(Log_DIBS t) + β3(Log_MFO t) + βt (Log_TEFE t) + et 
Ekonometrik modelin güvenilirliği için bir dizi test yapılmıştır.  
 a)Durağanlık Testleri        

Kullanılan değişkenlerin durağan olmaması halinde uzun dönemli bir 
ilişkiden bahsedebilme, Eşbütünleşme bulgusunun elde edilmesine bağlıdır. Buna göre, 
değişkenler kısa dönemde farklı hareket edebilirler, ancak uzun dönemde denge ilişkisine 
yakınsamaktadırlar.  Engle ve Granger (1987) bunun için değişkenlerin bütünleşme 
derecelerinin belirlenmesi gerekliliğinden söz eder. Durağan olmayan bir değişken, birinci 
farkı alındığında durağan hale geliyorsa birinci dereceden bütünleşik olmaktadır. Bu noktada 
durağanlık analizi oldukça önemli olduğundan, birim kök testleri uygulanarak değişkenlerin 
bütünleşme dereceleri belirlenmektedir. Bu çalışmada, değişkenlere yönelik birim kök 
analizlerinde Genişletilmiş Dickey- Fuller (ADF) yöntemi uygulanmaktadır. Tablo 2 
uygulanan birim kök testlerine ilişkin sonuçları vermektedir. Testler yapılırken uygun 
gecikmeler Akaike ve Schwarz bilgi ölçütlerine göre belirlenmiştir. Buna göre, değişkenlerin 
tümü düzeyde birim köke sahip görülmektedir. Ancak, serilerin birinci dereceden farkları 
alındığında birim kök boş hipotezi %1 düzeyinde ret edilmektedir. Dolayısıyla tüm 
değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik I(1) olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yapılan 
işlemlerde öncelikle değişkenlerin durağanlığının test edilmesi gerekir. Bulunacak olan 
değerlerin mutlak değerleri dikkate alınır.   Dickey Fuller test istatistiği t  değerinden 
büyükse o seri durağandır.  Değilse durağan değildir. Serilerin durağan olmaması durumunda 
durağan hale getirmek için 1. ve 2. farklar alınarak teste devam edilir.  Gecikme Değerleri 
Eviews 6.0 tarafından otomatik olarak verilmektedir. 
 

DEĞİŞKENLER 
ADF test 
istatistiği 

t kritik değerleri 
DURUM %1 %5 %10 

D(LOG_DK,2) -6,107352 Durağan -2,771926 -1,974028 -1,602922 
D(LOG_DIBS) -9.275093 Durağan -2,816740 -1,982344 -1,601144 
D(LOG_MFO) -2.888205 Durağan -2,754993 -1970978 -1,603693 

D(LOG_TEFE,2) -3,789482 Durağan -2,771926 -1,974028 -1,602922 
Tablo 2 
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Tablo2’deki değişkenler durağanlık göstermektedir.  İşlemlerimize ve ilgili testlerimize 
durağan olan değişkenlerin değerleri üzerinden devam edilmektedir. 
 b)Korelâsyon Analizi 

Değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmede kullanılan ve iki veya daha fazla değişken 
arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirleyen bir tekniktir.  Değişkenler arası ilişkinin 
derecesi sayı ile belirlenmektedir. Bu sayı  +1 ile -1 arasında olmaktadır.(Tekin, V.2006:102).  
Korelâsyon katsayısı [r] harfiyle gösterilir.  Korelâsyon katsayısı, [-1≤ r≤+1]  konumundadır. 
[r], -1 olduğunda tam bir negatif ilişki ,+1 olduğunda da tam bir pozitif ilişki söz 
konusudur.(Tekin, V s:104).  Değişkenler arası ilişki kuvvetlendikçe ± 1’e, zayıfladıkça da 
sıfıra yaklaşan bir korelasyon katsayısı elde edilir.  Korelâsyon katsayısının işaretinin pozitif 
olması, değişkenlerden birinin değeri artarken(azalırken) diğerinin de arttığını(azaldığını) 
gösterir.  Korelâsyon katsayısının işareti negatifse değişkenlerden birinin değeri 
artarken(azalırken) diğerinin değeri azalmaktadır(artmaktadır).6 Aşağıdaki tabloda bulunan 
Korelâsyon katsayılarının derecelendirilmesi ve yönü gösterilmektedir. 7 Değişkenlerin 
bağımlı veya bağımsız olması dikkate alınmaz.   Sıfır olması (r=0) , değişkenler arasında 
hiçbir ilişkinin olmadığını gösterir. 

 
r  Değerleri 

Kuvvetli (-) 
 

Orta (-) 
 

Zayıf (-) 
 

Zayıf (+) 
 

Orta (+) 
 

Kuvvetli(+) 
 

—1 < r<-0,9 
 

—0.9<r<-0,5 
 

—0.5< r<0 
 

0<r<0,5 
 

0.5<r<0,9 
 

0.9<r<1 
 

Tablo 3 
 

Çoklu Korelâsyon Tablosu ve yorumu aşağıdaki(Tablo:4 ve Tablo:5)teki gibidir. 
 
 LOG_DIBS LOG_DK LOG_MFO LOG_TEFE 

LOG_DIBS  1.000000  0.949179 -0.883564 -0.815107 
LOG_DK  0.949179  1.000000 -0.812629 -0.745912 

LOG_MFO -0.883564 -0.812629  1.000000  0.951715 
LOG_TEFE -0.815107 -0.745912  0.951715  1.000000 

Tablo:4 
 

  Tablo 5 
                                                 
6 İstatistik, Anadolu Unv. Yay.S:269,Eskişehir,2008 
7 www.fikretgultekin.com 1 
 

İLİŞKİNİN YÖNÜ 
ŞİDDET
İ 

İLİŞKİNİN YÖNÜ 
ŞİDDETİ 

NEGATİF POZİTİF 

LOG_DK LOG_MFO ORTA LOG_DK LOG_DIBS Kuvvetli LOG_MFO LOG_DIBS ORTA 
LOG_TEFE LOG_DK ORTA LOG_TEFE LOG_MFO Kuvvetli LOG_TEFE LOG_DIBS ORTA 
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c)Regresyon Analizi 
Regresyon Özeti: 
R2=0,904031       F.ist=34,54009    AIC=1,5186    D.W.ist=1,961413 
Prob.=0,0426    

      Tablo 6 
    Belirlilik katsayısı olan R2 değerinin 1’e yaklaşıyor oluşunu yeterli görüyoruz.    
Oluşturulan ana model şu şekildedir:   

log_dk  = c(1)  +c(2) * log_dibs  + c(3) * log_mfo  + c(4) * log_tefe 
c(1) = -3,9840557 c(2) =  0,6079908 c(3) =  0,2428694 c(4) =  0,0041547 

VI.HİPOTEZ TESTLERİ VE WALD TESTİ: 
(1)F Testi 

  Regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde etkili olup 
olmadığını anlamak için uygulanan testlerdendir.  Bir bütün olarak regresyonu test eder.  Belli 
bir önemlilik derecesinde F tablosundan F(k–1,n-k) değeri bulunur.   
              Buna göre; Fhes.> Ftablo ise model anlamlı,  Fhes.< Ftabloise model anlamsızdır. 

Modelin anlamlı olması,  parametrelerin 0’dan farklı olduğunu ifade eder.  Test [c] 
katsayısı hariç tüm katsayıları içermektedir.  k=4  n=15 olduğundan F(4-1,15-4) formülü 
olarak yazılır ve F(3,11)  bulunur. 

 
F Testi sonucu 

F istatistik F tablo Anlamlılık Düzeyi 
34,54020 3,59 α=0,05 

Tablo:7 
(2)WALD TESTİ 

 
  Ho: c (2),c(3),c(4) nin DK ile ilişkisi önemli değildir.(yokluk hipotezi) 
  H1: c(2),c(3),c(4) nin DK ile ilişki önemlidir.   a = 0.05   

       Wald testi; F: 34,54020 ve Ki-Kare: 103.6206 ve Prob,0,0000 olmak üzere 
       Fist.=34,54020 >F3,11 =3,59 olmak üzere H0 ret ederiz 
 
 Wald testi açısından tahmin edilen denklemin istatistikî açıdan anlamlı olduğunu (ve P 
değeri 0,0000 olması nedeniyle de) Ho yokluk hipotezinin reddedileceğini söyleyebiliriz. Bu 
teste göre incelenen bağımsız değişkenlerin karşılıklı olarak eşbütünleşik olmalarına 
bakılmaz.  Dönüştürülmüş Wald-testi sonuçlarına göre DİBS, MFO ve TEFE deki değişimler, 
DK tahmini üzerinde önemli açıklayıcı özelliklere sahiptir. 
  
 (3)t Testi 

 Bu testte, parametre veya parametreler kombinezonu dikkate alınır.  Katsayıların 
anlamlılık testi olarak da bilinen t testi her katsayı için  yapılır.  Testin temel ölçütleri 
şöyledir:  

thesap<t tablo   ise model anlamsız ve thesap>ttablo ise model anlamlıdır. 
 
Belirli bir önemlilik derecesinde t’nin mutlak değerinin büyüklüğüne göre ilgili 

değişkenin bağımlı değişkenle ne derece sıkı bir ilişki içerisinde bulunduğu hakkında bir 
değerlendirme yapılır. (t) testi için sd, gözlem sayısından tahmin edilen parametre sayısı 
çıkarılarak bulunur.  Bu test yapılırken (c) parametresi de dâhil edilir.  Buna göre; 
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Katsayılar t İST. 

(sd=11) 

t tablo 
anlamlılık 

düzeyi SONUÇ 

α=0,05 

C 
2,9223702 
(1.738007) 1.682216 

1,796 

Katsayı 
anlamsız 

LOG_DIBS 
0,607991 

(0.116985) 5.1971182 
Katsayı 

anlamlıdır 

LOG_MFO 
0.242886 

(0.805763) 0.301435 
Katsayı 
anlamsız 

LOG_TEFE 
0.004149 

(0.402318) 0.010313 
Katsayı 
anlamsız 

SONUÇ 
t testi için β1 β3 , β4 katsıları model için anlamsız,β2 anlamlıdır 
(Not: Parantez içindekiler standart sapmalardır) 

Tablo 8 
 (4)ÇOKLU BAĞLANTI SORUNUNUN SAPTANMASI VE ÇÖZÜMÜ  
 Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi bağımsız değişkenlerden üç katsayının (t) 
testi kriterlerine göre anlamsız çıkmasıyla kurulan modelin hatalı olduğu sonucuna varılabilir.  
Ancak; bu sorun çoklu doğrusal bağlantı sorunundan kaynaklanmaktadır. Bizim bu analizde 
yapmak istediğimiz şey; bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni nasıl etkilediğinin 
tespitidir.  Bu açıdan sorunun çözülmesi gerekmektedir. Teorik ifadelerden başka bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkenle ve bağımsız değişkenlerin de kendi aralarında anlamlı ilişki 
içerisinde olduğunu öncelikle Tablo 4 teki çoklu korelasyon matrisinden de anlaşılmaktadır.  
Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarında 1'e yakın olan katsayılar vardır. 

Öncelikle t testi sonuçlarına göre bağımsız değişkenler arasındaki bağlantıya bakılır. 
Bağımsız değişkenlerin birbirini etkilemede hesaplanma yöntemi ve sonuç tablosu aşağıdaki 
gibi gerçekleşmiştir. 
LOG_DKt = LOG_DIBS + LOG_MFO+ LOG_TEFE +εt 
LOG_DK = -3,98405566861 + 0,607990845669*LOG_DIBS + 
0,242869352813*LOG_MFO + 0,00415465336472*LOG_TEFE 

,  +0,243MFO+0,608DIBS+4,153E–03 TEFE 
(STANDARTLAŞTIRILMAMIŞ DENKLEM) 

 = 0.115 MFO + 1,054 DIBS+ 0.003TEFE (STANDARTLAŞTIRILMIŞ DENKLEM) 
 
Doğrusal modelin ana kütle katsayılarını kullanarak yapılacak sınama aşağıdaki gibi 
gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değişkenlerin kendi aralarında ilişkilerinin var olup olmadığını 
anlamak için sırayla birini bağımlı diğerlerini bağımsız yapmak suretiyle R kareler elde edilir. 

, ,   hesaplandıktan sonra yapılacak işlem aşağıdaki gibidir:  
F1.23= R2

1.23/k–2/(1-R2
1.23)/(n-k+1) 

(n)=birim sayısı (k)=bağımsız değişken sayısıdır. 
  0.787745 FHESAP.=51,959  

F Kritik Değer 
 
 4.60 

 0.940398 F HESAP.=220,895 
 0.908795 F HESAP=139,5 

SONUÇ: Fist > Fkritik değer ise bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişki anlamlıdır. P:α=0.05 
Tablo:9 
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İkinci olarak, Çoklu doğrusal bağlantının saptanmasında kullanılan koşul sayısı (CN =  
Condition Number) veya koşul endeksi (CI = Condition Index)değerlerinin hesaplanmasıdır. 
CN ve CI aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 
CN = [Maksimum Özdeğer / Minimum Özdeğer] 
CI=[Maksimum Özdeğer / Minimum Özdeğer]1/2 
CI değeri 10 ile 30 (CN değeri 100 ile 1000) arasında ise orta, 30’dan (veya 1000’den) 
büyükse çok güçlü çoklu doğrusal bağlantı problemini gösterir (Gujarati, 1995:338).  
Bağımsız değişkenlerin özdeğerleri 1.özdeğer:0,965490, 2.özdeğer:0,374700, 
3.özdeğer:0,173025 olarak saptanmıştır.  Buna göre CI=2,3622152.. olarak hesaplandı  ve 
Orta dereceli çoklu doğrusal bağlantı olduğu belirlendi.    
 Çoklu Bağlantı sorununun halli için fark denklemini doğrusal logaritmik denklemden 
çıkarmak suretiyle aşağıdaki denkleme ulaşmış olduk. Oluşan yeni model ve regresyon 
tablosu özet olarak aşağıdaki verilerle ortaya çıkmış oldu: 
(Log_DK-d_DK)=-45,2883003409+1.18577281588e–05(Log_DIBS-d_DIBS)–
886,723452063(Log_MFO-d_MFO) + 453,679796366(Log_TEFE-d_TEFE) 
Regresyon analizi özet tablosu 
R2=0,597038  KATSAYILAR 
Düzeltilmiş R2=0.476 C0 —45.28830 (100.2252) [-0,401866] 
F istatistik=4,938740 C1 1.19e–05  (3.21e-06)   [3.695627] 
D.W:1,487564 C2 —886.7235(434.2630)  [-2,041904] 
F %5için anlamlıdır C3 453.6798 (258.7021)  [1,753676] 
( ) Standart sapmalar,[ ] t istatistikleridir, α= %1 için t tablo: 1,372 olması nedeniyle katsayılar 
anlamlıdır. 
Von-Neumann testi için hesaplanan v: 1,628 >v(11)0,8706, v<v*(11)3,5294 
Oto korelasyon yoktur.  
 
Tablo:10 
 Çoklu bağlantı sorununun fark yöntemiyle çözülmesinden sonra oluşturulan modelin 
kısmı regresyon katsayılarının yorumu şöyledir: 
MFO +TEFE sabit tutulduğunda dönem boyunca DIBS taki değişme her %1 lik artışta DK’ yı 
%1.18577281588e -05 artıracak  
DIBS+ TEFE sabit tutulduğunda dönem boyunca MFO daki her %1 lik artış DK’yı % 
886,72345206 azaltacak 
DIBS+MFO sabit tutulduğunda dönem boyunca TEFE deki her %1 lik bir artış DK yı 
%453,679796366 oranında artıracaktır. R2 nin %59  olarak çıkması üç açıklayıcı değişken 
tarafından birlkite DK nın %59 unu açıkladığı anlamına gelmektedir.  Katsayılar aynı 
zamanda da esneklikleri belirttikleri için  mutlak değer olarak 1 den büyük çıkmaları  
değişkenlerin esnek olduklarını ifade etmektedir.  Durumun böyle olması ise bağımlı 
değişkendeki dalgalanmaların  bağımsız değişkenler tarafından etkilendiğini ispat eder. 

h)Kovaryans Matrisi ve Özellikleri 
Kovaryans katsayısı ilişkinin yönünü belirlemektedir. Modelimize uygun 

değişkenlerin ilişki ve yönüne ait davranışlar ve kriterleri aşağıda verilmektedir. 
Kovaryans (+) ise değişkenler aynı yöne hareket etmektedir. Eş yönlülük söz 

konusudur. 
Kovaryans (-) ise değişkenler zıt yönde hareket etmektedir.   Negatif katsayı ne kadar 

büyük ise, ters yönlü ilişki o derece güçlüdür. 
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Kovaryans (0) ise değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yoktur yani; kovaryans 
katsayısının sıfır veya sıfıra yakın bir değerde olması, değişkenler arasında doğrusal bir 
ilişkinin bulunmadığını gösterir. 

COVARYANS MATRİXİ 
 LOG_DK LOG_DIBS LOG_MFO LOG_TEFE 

LOG_DK  1.634143  2.688120 -0.630557 -0.937061 
LOG_DIBS  2.688120  4.908072 -1.188171 -1.774621 

LOG_MFO 
-

0.630557 -1.188171  0.368437  0.567711 

LOG_TEFE 
-

0.937061 -1.774621  0.567711  0.965764 
Tablo 11         

 
 Cov(Log_DK, Log_DK)=Var(Log_DK) =1,634143 Log_DK bağımsız değişkenine 

ait varyansı vermektedir. Aynı şekilde köşegen katsayıları da diğer değişkenlerin 
varyanslarını gösterir.  Buna göre; DK’nın en yüksek seviyede doğrusal ilişkide olduğu 
değişken DIBS’dir. En yüksek seviyede ve negatif ilişkili olduğu değişken ise TEFE olarak 
görülmektedir.   

i)Eşbütünleşme(Ko-Entegrasyon) Analizi 
Birden çok değişkenin birbiriyle hareket edip etmediği konusunu incelemek üzere 

yapılan bir testtir.  Bu analizde belirtilen dönemde değişkenlerin bağımlı ya da bağımsız 
ayırımına gerek yoktur. Test sonucunda koentegrasyon var ise (yani uzun dönem birlikte 
hareket etme durumu) neden sonuç ilişkisi doğrulanmaktadır.  Koentegrasyon analizi, durağan 
olmayan  iki zaman serisi arasındaki korelâsyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. 
Eğer iki veya daha fazla zaman serisi, kendileri durağan olmadıkları halde, bunların doğrusal 
bir kombinasyonu durağan ise bu serilerin eşbütünleşik (veya koentegre) oldukları 
söylenebilir. Burada r eşbütünleşik vektör sayısını gösterir.  Test istatistikleri anlamlılık 
düzeyindeki kritik değerlerden büyükse yokluk hipotezi ret, aksi takdirde ise kabul edilir.  
Dolayısıyla DK’nu etkileyen faktörlerin sahip olduğu yapıyı ortaya koyabilmek için 
Koentegrasyon testlerine başvurulması gerekmektedir. 
Johansen Eşbütünleşme testi  

Sıfır 
Hipotezi 

Max. 
Özdeğer 
İstatistiği 

%0,01 
Kritik 
değer 

İz 
İstatistiği 
 

%0,01 
kritik 
değer 

Öz değer 

r=0 66,82521 27.58434 126,68250 54,68150 66,82683 
r≤1 40,20653 21.13162 59,88525 35,45817 0,954647 
r≤2 10,88429 14,26460 19,67267 19,93711 0,567190 
r≤3 8,788380 3,841466 8,78532 6,634897 0,491264 

Tablo:12 
İz istatistiğine göre r≤2 şeklindeki hipotez reddedilememektedir. Çünkü hesaplanan iz 

istatistiği(19,67267), kritik değerden(19,93711) büyüktür.  Maksimum özdeğer istatistiğine 
göre de r≤2 hipotezine göre %1 güven düzeyinde kritik değerden küçük olduğu 
görünmektedir.   

Yukarıdaki test sonuçlarına göre; (r=0)  eş bütünleşik vektör bulunmadığını öne süren 
sıfır hipotezi her iki test tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla seriler arasında iki tane 
eşbütünleşik vektör yazılabilmekte yani, uzun dönemli olarak iki ilişkinin varlığından söz 
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edilmektedir.  Böylece değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin araştırılması gereği 
ortaya çıkmaktadır.    

j)Granger Nedensellik Testleri ve Sonuçları 
Eşbütünleşme sonucu değişkenler arasındaki ilişki belirlenmiş ancak ilişkinin yönü ve 

belirtilmemiştir. Değişkenlerin hangisinin birbirlerinin nedeni ve sonucu olduğunu anlama 
ihtiyacını gidermek için standart Granger testine ihtiyaç vardır.  Bu analizde de F testi 
kullanılacaktır.  Test edilen hipotezler sırasıyla birinci ve ikinci denklemlerin anlamları 
karşısında verilmiştir.   

0 

(1.) olup, nedensellik ilişkisi olduğunu ifade eder 
 

0 

 
       (2.) olup, nedensellik ilişkisi olduğunu ifade eder. 

Bu hipotezlerin testinde F değeri hesaplanır:  
 Fhesap <Ftablo  ise değişkenler arasında nedensellik olmadığı,  
 Fhesap>Ftablo   ise ise  değişkenler arasında  nedensellik olduğu kabul edilir. 

      Fα(m,n-k)=0,05(2,9)=3,98 dır.  Buna göre  
  
Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
NEDENSELLİK 
İLİŞKİSİ 

F TESTİ :Fhesap >Ftablo  ise değişkenler arası nedensellik ilişkisi 
vardır 

Log:4          Ftablo :4,24               α=%5 
Log_DIBS →Log_TEFE Fhesap: 8,10546 DIBS ‘tan TEFE ye nedensellik ilişkisi vardır 
Log_DIBS→Log_MFO Fhesap:4,31170 DIBS’ tan MFO ya nedensellik ilişkisi vardır. 
Log_DIBS→Log_DK Fhesap:6,57031 DIBS’ tan DK ya nedensellik ilişkisi vardır. 
Log_MFO→Log_DK Fhesap: 9,05906 MFO’ dan DK ya nedensellik ilişkisi vardır. 
Tablo:13 

 

Yukarıda ürettiğimiz tabloya göre DK, DIBS ve MFO bağımsız değişkenleri 
tarafından doğrudan etkilenmektedir.  İncelediğimiz dönemde üreticiyi ilgilendiren TEFE ile 
DK arasında dolaylı bir ilişki söz konusudur.  Açıklayıcı değişkenlerden olan DIBS(devlet 
tahvili ve hazine bonoları) ile TEFE ve MFO arasında da doğrudan nedensellik ilişkisi söz 
konusudur. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

16 
 

 

                       Grafik:1 

       
                                   Grafik:2 
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 İlgilendiğimiz kısıtta dönemsel olarak kalıntı katsayılarını incelediğimizde 2000 ve 
2003 yıllarında iki anormal bir durum gözlenmekte ve actual veriler de ise anormal durum 
sadece 2000 içerisinde görülmektedir.   
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                Grafik:4 
CUSUM testi, n gözlem kümesiyle ilişkili olarak kümülatif hata terimlerine dayanmakta ve 
yüzde 5 anlamlılığı gösteren iki kritik doğru arasında çizilmektedir. Hata terimlerine ilişkin 
olarak gösterilen CUSUM testi istatistiklerinden elde edilen eğri, yüzde 5 anlamlılığı gösteren 
kritik sınır arasındaysa, tahmin edilen katsayıların uzun dönemde istikrarlı olduğu 
söylenebilmektedir.  Grafik 4’de CUSUM istatistik değerlerinden elde edilen eğrilerin 2001 
yılında kritik sınırın aşıldığı görülmektedir.     Türkiye’de DK nın istikrarlı olduğu söylemenin 
mümkün olmadığını ardışık artıkların tahminini uzun dönemde aynı işaretli olduğu ve uzun 
süre aynı görünümde olması belirsizliği ifade etmektedir.  

 
             Grfaik:5 
CUSUM –kare testinde ise artıkların grafiğinin güven aralığının dışına iki yerde çıkmış 
olabileceği görülmektedir.  
  VI. SONUÇ 
 Türkiye ekonomisinde çalıştığımız dönem aralığında döviz kuru(DK), devlet iç 
borçlanma senetlerinin (DIBS) enflasyonu etkilemesi nedeniyle dolaylı olarak 
etkilenmektedir.  DIBS’e olan ihtiyaç kamu açıklarının finansman gereğidir. DIBS’ nin tercihi 
para ikamesi modeli çerçevesinde portföy tercihlerinin değişmesini ifade 
eder.(Miles,1978,Joines,1985,Thomas(1985) Çalışmadan da anlaşıldığı gibi DK değişmeleri, 
MFO ve DIBS yoluyla oluşmaktadır.  Bulgular, dönem içinde enflasyon oranındaki artışların 
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yerli para tutmanın maliyetini arttırarak elde tutulan yabancı para payını arttırdığını 
göstermiştir.   Faiz haddi düştükçe portföyde yabancı paraları bulundurmak daha kârlı duruma 
gelmiştir.  Dolayısıyla yabancı paralara yönelmenin döviz kurundaki değişmelere neden 
olduğu Granger nedensellik testlerinden de anlaşılmaktadır.   Yapılan incelemede enflasyon 
ve DK arasında dolaylı nedensellik ilişkisi olduğu anlaşılmıştır.  Enflasyondaki belirsizlik, 
para ikamesi sürecini arttırmakta, bu da döviz kurundaki değişikliği dolaylı tetiklemektedir.  
Para İkamesi Modeli’nce de desteklenen çalışmamız döviz kurundaki istikrarsızlığın nedenini 
de açıklamaktadır.       
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Fark denklemleri sonucu elde edilen grafik 
New: DK farkını,New1:DIBS farkını, New 2 MFO farkını, New 3TEFE farkını ifade eder.  
Logaritmaların diferansiyelleri alınmış ve Durağanlıkları araştırılacak olan veriler alttadır. 

obs LDK LTEFE LMFO LDIBS 
1994 NA NA NA NA 
1995 0.470679 -0.306457 -0.034494 0.532233
1996 0.553654 -0.206404 0.015584 0.838855
1997 0.643937 0.319094 0.029320 0.690835
1998 0.425726 -0.359615 -0.011038 0.614200
1999 0.542634 -0.457613 -0.714740 0.679901
2000 0.241776 0.211151 -0.023602 0.463119
2001 0.878696 0.059901 0.314382 1.210174
2002 0.020803 -0.218156 -0.260015 0.204457
2003 -0.102750 -0.661576 -0.522095 0.260083
2004 -0.098575 -0.723827 -0.259291 0.143950
2005 -13.80264 -0.689954 -0.079212 0.086568
2006 0.190221 0.299321 0.151765 0.026956
2007 -0.154366 0.110241 -0.120369 0.015155
2008 0.155012 0.272637 0.199762 0.073663

Kaynak: T.C. Merkez Bankası E.V.D.S, TÜİK İstatistik Yıllığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı 
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EĞİTİMİN SİYASAL SOSYALLEŞTİRME İŞLEVİ: 
CUMHURİYET DÖNEMİ İLK SOSYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS 

KİTAPLARINDA SİYASAL SOSYALLEŞTİRME∗ 

 
Yrd. Doç. Dr. Beyhan ZABUN1 

Öz 

Bu çalışmada ülkemizde 1924 yılında geliştirilen ve uygulanan ilk sosyoloji dersi 

öğretim programı ve bu program doğrultusunda Mehmet İzzet tarafından yazılan “Lise 

İçtimaiyat” ders kitabının içeriği vatandaş yetiştirmeye yönelik siyasal işlev açısından analiz 

edilmiştir.  Cumhuriyetin kuruluşu sürecindeki toplumsal, siyasal değişiklikler, reformlar, 

öğretim programı ve ders kitabında açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle millet – 

milliyetçilik, devlet - vatandaş kavramları, sosyal alanda yapılan değişikliklere yapılan vurgu, 

aile yapısı, kadının sosyal statüsü gibi konular sosyolojik olmaktan çok siyasal içeriği ile 

dikkat çekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Siyasal Sosyalleştirme, Sosyoloji Öğretimi 

THE POLITICAL SOCIALIZATION FUNCTION OF EDUCATION: 
POLITICAL SOCIALIZATION IN SOCIOLOGY CURRICULUM AND COURSE 

BOOKS IN REPUBLIC ERA 
Abstract 

In this study, the first sociology curriculum, which was developed in 1924 and the 

course book, “İçtimaiyat”, written according to this curriculums content by Mehmet Izzet, 

was analysed from the viewpoint of its political content. In the foundation process of 

Republic, there is a significant content about political social changes and reforms. 

Particularly, there is an important content about nation – nationalism, state – citizen, family, 

the social status of woman ect. This is a political content more than a scientific, sociological 

content. 

Key Words: Political Socialisation, Teaching Sociology 

                                            
∗ Bu çalışma I. Uluslar arası Eğitim Sosyoloji Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 
1 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, bzabun@gazi.edu.tr 
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1.Giriş                

Ülkemizde sosyoloji öğretiminin tarihi Cumhuriyet ile yaşıttır. Ziya Gökalp, 1910-11 

yıllarında Selanik’teki İttihat ve Terakki İdadisi’nde İçtimaiyat dersleri vermiştir. Gökalp’ın 

verdiği bu dersler sosyoloji öğretimin başlangıcı kabul edilebilir. Yükseköğretimde sosyoloji 

öğretimine ise 1912’de İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji Kürsüsünün kurulmasıyla 

başlanmıştır (Tan, 1987: 167). 

Sosyoloji dersinin lise öğretim programına alınmasının gerekçesi 1924 tarihli genel 

programda şu şekilde açıklanmıştır:  

“Felsefe derslerinde eski programla bu program arasındaki esaslı fark içtimaiyatın 

eklenmesi ve 11. sınıfın edebiyat şubesinde felsefi konular çerçevesinde çeşitli meselelerin 

öğretilmesine gerek görülmesidir. Programı düzenleyen kurul, ikinci devre öğrencisinin 

toplumsal sorunlar üzerine düşünmesini, onların birey üzerindeki etkilerinin bilinmesini ve 

evrim hakkında fikir edinilmesini gerekli görmüştür. Daha önce dersler ayrı ayrı okutularak 

hukuksal ve ekonomik sorunların birbirleriyle ilişkisi gösterilmezken şimdi bunların birer 

toplumsal kurum olmaları nedeniyle birbirlerine olan etkileri, özellikle gelişme evreleri 

öğrenciye öğretilecek ve toplumun gelişimiyle birlikte bunların da değişimi hakkında yeterli 

fikir ve bilgi verecektir” (Tan, 1987: 168). 

Programın tarihi yeni kurulan Türk devletinde sosyal olaylara bilimsel anlamda 

önem verildiğinin bir göstergesidir. 

1935 Programında  “Gençleri sosyal vakıalar üzerinde düşündürmeye ve bunlar 

arasındaki ilgileri araştırmaya alıştırmak” ve “Gençleri Türk devriminin amaç bildiği 

ideallerin fikri temellerini kavrayacak hale getirmek ve böylece Türk toplumunun gelişmesine 

yarayacak işler yapacak yurttaşlar yetiştirmek" şeklinde ifade edilen amaçlar yeni Türk 

devletinin sosyoloji öğretimi ile ulaşmak istediği siyasal amacı açık olarak ortaya 

koymaktadır. Program devletin ilkelerini anlatmak ve benimsetmek açısından öğretmene etkin 

bir görev ve aynı zamanda siyasal, tarihsel bilinçlendirme ve yurttaşlık bilgisi kazandırma 

işlevi yüklemiştir: 

“Öğretmenler içtimaiyat kitabının her bahsinde hadiselerin tarihi akışı üzerinde 

durarak ve talebenin tarih derslerinde elde ettiği bilgiden yararlanarak bugünkü duruma 
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geçeceği gibi orta kısımda yurt bilgisinden elde ettiği kanaatleri de bu ilmin verileriyle 

kuvvetlendirmiş olmalıdır.” 

Sosyoloji dersi 1924 yılından sonra farklı okul türlerinde, öğretim kademelerinde 

değişik adlar altında ve değişik ders saatleri şeklinde programlarda yer almıştır.  

Bu çalışmada ülkemizde 1924 yılında geliştirilen ve uygulanan ilk sosyoloji dersi 

öğretim programı ve bu doğrultuda Mehmet İzzet tarafından yazılan “Lise İçtimaiyat” ders 

kitabının içeriği eğitimin vatandaş yetiştirmeye yönelik siyasal işlevi açısından analiz 

edilmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşu sürecindeki toplumsal, siyasal değişiklikler, reformlar, 

öğretim programı ve ders kitabında açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle millet, 

milliyetçilik, devlet-vatandaş kavramları, sosyal alanda yapılan değişikliklere yapılan vurgu, 

aile yapısı, kadının sosyal statüsü gibi konular sosyolojik olmaktan çok siyasal içeriği ile 

dikkat çekmektedir. 

Eğitimin en temel işlevi bireyi sosyalleştirmesidir. Bu sürecin önemli bir unsuru ise 

siyasal sosyalleşmedir. Siyasal sosyalleşme, toplum – birey etkileşimi sonucu bireyin siyasal 

yaşamla ilgili görüş, tutum, değer ve davranışlarının şekillenmesidir. Bu bağlamda eğitimin 

siyasal işlevi devletin istediği insan modelinin yetiştirilmedir. 

Siyasal sosyalleşme siyasal sürece eklemlenme ya da sürecin dışında kalma, anlama, 

sorgulama, eleştirme, kabul ya da reddetme şeklinde ortaya çıkabilir. Bütün sosyalleşme 

süreçleri gibi siyasal sosyalleşme de temel bilinçli/bilinçsiz, açık/örtülü bir şekilde ailede 

başlar.  Ancak formel eğitimin de devletin yetiştirmek istediği insan tipi açısından böyle bir 

işlevi vardır. Eğitim bu işlevini, eğitim felsefesi, bu doğrultuda geliştirilen politikalar ve 

uygulamalar, okullar, öğretim programları, dersler, ders kitapları, törenler vb. ile sağlar.  

1.1. Sosyalleşme – Sosyalleştirme – Siyasal Sosyalleştirme 

Bir toplum içinde yaşayan bireylerin şahsiyet yapılarının gelişimine toplumun 

doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yaptığı etkiler sosyalleşmedir. Siyasi sosyalleşme ise 

çocukların ve gençlerin, içinde bulundukları toplumun genel olarak politik sistemini, 

ideolojilerini, yaşam tarzlarını öğrenmesi ve bunlardan kendine uygun olanı benimsemesidir 

(Ergun, 1994: 39).  

Sosyalleşme toplum açısından siyasal bağlamda ise siyasal kültürün kuşaktan kuşağa 

aktarılması, bireyin örgütlü bir toplumsal yapı içinde toplumsal hayatın normlarına uymasının 
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sağlanmasıdır (Tolan,1993: 230). Bu noktada bireyin etkin olduğu sosyalleşme sürecini 

kuşatan, başka bir deyişle süreç içinde bireyi edilgin kılan etkinlik sosyalleştirmedir. 

Sosyalleştirme kavramı içgüdülerden yoksun, biyolojik olarak olgun ve yaşam 

mücadelesine hazır olarak doğmayan fakat büyük bir etkilenebilirlik ve öğrenme yeteneğine 

sahip insan davranışlarının içinde yaşadığı toplumun kuralları çerçevesinde eğitilerek 

şekillendirilmesi ile ilgili bütün işlemleri, olgu ve oluşumları ifade eder. Bu bağlamda 

sosyolojik açıdan eğitim sosyalleşmenin özel bir görünümüdür. Çünkü eğitim, belli amaçlar 

doğrultusunda kişide belirli davranış yatkınlıklarını geliştirmek, istenmeyen bazı davranış ve 

alışkanlıkları da değiştirmektedir (Ergun, 1994: 57-60). 

Birey eğitim yoluyla içinde yaşadığı toplumun, ülkenin siyasal yapısını ve bu yapının 

unsurlarını, süreçlerini, işleyişini öğrenir ve değişik şekillerde siyasete katılır. Siyasal 

sosyalleşme siyasal sistemle bütünleşme sürecidir. Süreç açık işlev olarak bireyin ihtiyaçlarını 

karşılarken gizli işlev olarak edilgen olarak bireye ulusal, siyasal kültürün aşılanması şeklinde 

gerçekleşir (Altan, 2011: 313). 

Eğitimin siyasal işlevlerinin, vatandaş, seçmen ve lider yetiştirmek olduğu dikkate 

alındığında bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için eğitimin her aşamasında, her ortamında, 

teorik – pratik bütün süreçlerinde ulaşılmak istenen amaca dönük içeriklerin ortaya konması 

zorunludur. Ders kitapları eğitimin bu işlevi bakımından en önemli öğretim materyalleridir. 

Ders kitaplarının konu alanı ile ilgili bilimsel içeriklerinin yanı sıra eğitimin siyasal işlevine 

yönelik içeriklere de sahip oldukları görülmektedir. Özellikle yukarıda sosyoloji dersi öğretim 

programında ortaya konan siyasi amaçların ders kitaplarında içerik olarak somutlaşması 

kaçınılmazdır. Sosyoloji dersi konu alanı itibariyle bu amaçlara yönelik içeriğe uygun olduğu 

için bu işlev daha kolay gerçekleştirilmektedir.  

2. “Lise İçtimaiyat” Kitabı 

Mehmet İzzet’in 1931 yılında, 1924 Lise İçtimaiyat öğretim programı doğrultusunda 

yazdığı İçtimaiyat kitabı Giriş, İktisadi İçtimaiyat, Siyasi İçtimaiyat ve İçtimai Hayat ve 

Beşeri Mefkûreler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 1924 programı dönemin öğretim 

programı yaklaşımı doğrultusunda bir konular listesi olma şeklinde olduğu için kitapta da 

programda belirtilen çerçeveye uyulmaya çalışılmıştır. Kitapta üniteler, konular, konu alt 

başlıkları ve temel kavramların program çerçevesinde ele alınmıştır.   
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Kitapta bilimsel, sosyolojik bir içerikten çok yazıldığı dönemin özellikleri, ülkemiz 

ve dünyada cereyan eden olaylar, yaşanan toplumsal değişme sürecinin sonuçları bakımından 

farklı bir içerik dikkat çekmektedir.  

2.1. Tarihsel Yaklaşım 

Kitaptaki bütün ünite ve konularda Mehmet İzzet’in, tarihselci bir yaklaşım ortaya 

koyduğu görülmektedir. “İnsan Cemiyeti ve Tarih” başlığında ortaya koyduğu sosyoloji ve 

tarihin kaçınılmaz olarak birbirine duyduğu ihtiyacı, her tarihsel olayın sosyolojik bir boyutu, 

her sosyolojik olayın tarihsel bir arka planı olduğu şekli ile ortaya koymuştur. Ancak bütün 

kitap boyunca Mehmet İzzet’in sosyoloji ve tarihin birbirini yöntem olarak bütünleyen olması 

gereken içeriği dışında, sosyolojik bir çerçeveden çok tarihsel bir içerik ortaya koyduğu 

görülmektedir. Bu tarihsel çerçevenin örneğin, Türk tarihi açısından olan kısmının 

Göktürkler, Uygurlar gibi Selçuklu ve Osmanlı öncesi Türk tarihi oluşu dikkat çekicidir. 

Mehmet İzzet’in Osmanlı tarihini ele alışı ve olaylar bağlamında analizi ise daha çok Osmanlı 

ve Cumhuriyet mukayeseleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

2.2. İdealist Toplumcu Yaklaşım 

Mehmet İzzet’in toplumun ortaya çıkışı, toplum hayatı, toplum içinde birey ve 

bireyin özgürlüğü sorunlarına idealist, toplumcu, felsefi yaklaşımı dikkat çekmektedir. Şöyle 

ki kitabın genelinde yer yer dikkat çeken, toplumsal olanın, felsefi bir üslupla ya da felsefenin 

kavram, problem ve yöntemi ile ele alınışı felsefe ve sosyolojinin konu içerikleri ve 

yöntemleri bakımından farkları bağlamında bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  Mehmet 

İzzet’in öğretim programı doğrultusunda organizmacı – evrimci bir yaklaşım ortaya koyması 

ve Darwin’e yaptığı atıfların, dönemin genel olarak bilim anlayışına ve siyasal yapısına uygun 

olduğu söylenebilir. Bu noktada programın amaçlarında belirtilen ve daha önce de değinilen 

“evrim hakkında fikir edinilmesinin gerekliliği” ilkesine dönük içerik ortaya konmuştur. 

Ancak bu noktada Mehmet İzzet’in idealist yaklaşımı doğrultusunda yaptığı tarihsel 

materyalizm eleştirisi bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır.  

Mehmet İzzet’in kitabın genelinde Batılı filozof ve sosyologların teori ve 

kavramlarını tartıştığı ve kendi toplumumuz ekseninde analiz ettiği görülmektedir. Kitabın 

yazıldığı tarih ve öncesinde sosyolojinin dünyada ve paralel olarak ülkemizde henüz genç bir 

bilim olduğu ve bazı kavram ve problemleri bakımından felsefeden henüz ayrılamadığı doğal 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

6 
 

bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda dikkat çeken temel nokta ise Mehmet 

İzzet’in Türk tarihi ve Türkiye’nin toplumsal yapısı ile ilgili birçok konuda Ziya Gökalp’e 

yaptığı atıflardır. Temel düşünceleri, Batı etkisinde ortaya koydukları yöntem ve yaklaşımları, 

milliyetçilik anlayışları vb. gibi konularda benzer ya da farklı yönleri ile çağdaş olan iki 

düşünürün fikirleri kitapta somut olarak ortaya çıkmaktadır. Mehmet İzzet’in Ziya Gökalp’e 

yaptığı atıflar, Gökalp’in dönemin önde gelen düşünce adamlarından biri olmasının ötesinde 

milliyetçilik ve Türk tarihi ile ilgili çalışmaları ve bunların da ötesinde Cumhuriyet’in 

kuruluşunun ve sonraki süreçlerin teorisyen ideologu olması ile ilgilidir.  

2.3. Türkiye’nin Ekonomik Yapısı 

Mehmet İzzet, İktisadi İçtimaiyat başlıklı ilk ünitedeki bütün konuları dönemin 

tarihsel, ekonomik özelliklerine uygun olarak, Sanayi İnkılâbı, Sanayi İnkılabı’nın 

Avrupa’daki etkileri ve tarihsel süreç içinde Türkiye’ye yansımaları ve 1929 dünya ekonomik 

buhranı ekseninde ele almıştır. Bu yaklaşım, programda öngörülen içerikle örtüştürülmek 

zorunda olduğu için ünite içeriği dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik özelliklerini 

yansıtmaktadır. 

Mehmet İzzet, İstanbul, İzmir ve Ereğli’deki sanayi kuruluşları ile ülkemizde 

sanayileşme sürecinde ortaya çıkmaya başlayan işçi sınıfı ve bu sürecin Sanayi Devrimi 

sonrasındaki Avrupa’daki görünümünü karşılaştırarak ülkemizde durumun Avrupa’dan farklı 

olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. Mehmet İzzet’in tarihsel olarak Türk esnaf 

örgütlenmelerini ve örgütsüz işçi sınıfını ele alışında programdan kaynaklanan siyasi bir bakış 

açısı dikkat çekmektedir. Sendikal faaliyetler ve grevin doğuracağı sorunlar, Türkiye’de 

dönemin siyasi özelliklerine de bağlı olarak, Avrupa’dan verilen örneklerle olumsuz ele 

alırken lokavta karşı olan tavrını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Mehmet 

İzzet, insan emeğinin kutsallığını felsefi olarak çözümlerken Marx’ın bu konudaki 

yaklaşımının gerçekçi olmadığını, toplumsal yapılar ve üretim ilişkileri farklılıklarını ele 

alarak tartışmaktadır. (Mehmet İzzet, 1931: 14-23).  

Mehmet İzzet(1931: 34-45)’in toplumcu bir yaklaşımla ekonomik kalkınmanın 

toplumsal yapımıza uygun kooperatifçilik, milli sanayi ve yerli malı üretim ve tüketimi ile 

olacağını vurgulamaktadır. Dönemin Türkiye’sinde, Osmanlı’nın bir devamı niteliğinde 

feodal bir yapı olarak Ortaçağ derebeyliklerine benzer yapıların Anadolu’da devam ettiğini 
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ifade eden Mehmet İzzet(1931:43), bu yapının, toplumsal değişme, reformlar, ulaşım 

alanındaki gelişmeler ve milliyetçi bir temele dayanan mekanik toplumsal dayanışma ile 

değişmeye başladığını iddia etmekte bunu şu şekilde dile getirmektedir: 

“Eskiden mevcut olan ve ayni padişahın vergi ve haraca bağlı kulları oldukları için 

Türkü Türke, Müslümanı Müslümana, sadece birbirine benzer vaziyette bulundukları itibarla 

birbirine bağlayan tesanüd bağı yanında yeni bir bağ peydahlanmıştır. Bu yeni tesanüt Türkü 

Türke, birbirlerinin eksiklerini tamamladıkları için bağlıyor ve işbölümü arttıkça tesirini de 

arttırıyor. Bu sadece bugünü değil yarını da ehemmiyetli kılıyor”.   

Mehmet İzzet’in bu bağlamda yaptığı Osmanlı – Cumhuriyet karşılaştırması 

toplumsal yapıyı, üretim ilişkilerini dönemin özelliklerine bağlı olarak nasıl mekanik 

dayanışmacı bir temelde incelediğini ortaya koymakta ancak medeni toplumlarda olan 

organik dayanışmayı kendi toplumumuz için basit bir örnekle şu şekilde ortaya koymaktadır 

(Mehmet İzzet, 1931: 45):  

“İzmir’in mahsülünü taşımak için Zonguldak’ın kömücüleri, Zonguldak amelesini 

giydirmek için Adana’nın pamukçuları, bunların hepsini beslemek için Konya’nın çiftçileri 

çok çalışmalıdır” 

Rekabet, rekabetin bizim toplumumuzda sağlayacağı yararlar ve doğuracağı zararları 

da ele alan Mehmet İzzet(1931:62-73), özel mülkiyeti ise Ziya Gökalp’e atıfla eski Türklerde 

mülkiyet ve bugünkü durum çerçevesinde sosyalizm ve komünizm açısında da eleştirel bir 

çerçevede ele alarak değerlendirmiştir.  

2.4. Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler: Medeni Kanun’un Tanıtımı 

Hukuk alanında yapılan yenilikleri Medeni Kanun’a atıfla tanıtan Mehmet İzzet, 

bütün metin boyunca yaptığı Osmanlı – Cumhuriyet mukayesesini bu bağlamda da yapmıştır. 

Bu noktada yeni hukuk sisteminin sosyolojik olarak ders kitabı içinde ayrıntılı olarak 

tanıtılmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin; mülkiyet hakkının toplumsal temeli, 

mülkiyet hakkının tekâmülü, mülkiyetin verdiği salahiyetler, temellük edilen eşya ve şahıslar 

başlıklarında çok kapsamlı olarak yeni Medeni Kanun tanıtılmaktadır. Ancak bu değişimlerin 

reformlarla birlikte tarihsel bir olgunlaşma sürecinin de ürünü olduğunu şu şekilde ifade 

etmektedir: “Demek ki bugünkü Kanun-u Medeni’miz 4000 senelik bir medeniyet 

tekâmülünün bir semeresidir” 
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Genel toplumsal yapıdaki değişiklikleri, sürecin unsurları ile bütüncül bir yaklaşımla 

ele alarak “yeni kültür” şeklinde kavramsallaştıran Mehmet İzzet(1931,81), fikri alandaki 

değişiklikleri, genel çerçevede hukuk alanındaki ve ceza yasasındaki değişiklikleri çok 

boyutlu ele alırken, “Örflerde Değişiklikler” başlığında toplumsal değişmenin bir boyutunu şu 

şekilde ortaya koymuştur: 

“Bu suretle bir medeni örf peydahlandı: Asri medeniyete girmiş olan ferdelerin,  

yemek-içmek selamlaşmak, giyinmek tarzları, hulasa muaşeret kaideleri, memleketten 

memlekete ufak tefek farklar göstermekle beraber aynileşmeye başladı. Türkiye’de fes ile 

şapka zıtlığı ortadan kaldırılarak, kadınlar ananevi giyinişlerine riayet etmemekte serbest 

bırakılarak ehemmiyetli bir adım atılmış oldu” 

2.5. Aile ve Kadının Sosyal Statüsü 

Türk toplumunda ailenin nasıl ortaya çıktığını, tarihsel olarak nasıl değiştiğini, 

İslamiyet’in kabulü ile aile yapısında meydana gelen değişiklikleri, Osmanlı aile yapısını ve 

Medeni Kanunun kabulü ile aile yapısında ortaya çıkan farklılıkları birlikte değerlendiren 

Mehmet İzzet, dönemler arası karşılaştırmaları Aile Sosyolojisi ünitesinde de yapmıştır. 

Örneğin, ailenin oluşumu, hısımlık ve miras paylaşımı konusunda ayetlerle örneklendirdiği 

şer’i kurallarla Medeni Kanun’un hükümlerini karşılaştırarak Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemlerinin mukayesesini yapmıştır. 

Türklerde aile başlığı altında, Türk aile yapısını tarihsel olarak analiz eden Mehmet 

İzzet, “Muasır Aile ve Evlenme” başlığında Medeni Kanun ile kadın – erkek ilişkilerinde 

ortaya çıkan değişiklikleri, kadınlara tanınan hakları, evlenmede karşılıklı rızayı, tek eşliliğin 

önemini, boşanma hakkının kadına da verilmesini ayrıntılı olarak işlemiştir. Örneğin tek 

eşliliğin önemini şu şekilde ortaya koymuştur(Mehmet İzzet, 1931:119): 

“Tek evlenme tarzı yüksek bir harsın inkişafı için cemiyete lazım gelen şarttır. Her 

memlekette kadın ve erkek sayısı müsavidir. Demek ki tabi olan tek evlenmedir. Tek evlenme 

çocuklara en iyi inkişaf imkânını verir. Muasır medeniyet bunu gerektirmektedir. Ancak tek 

evlenme üzerine kurulu ailede yüksek heyecanlar vardır ve aile bağları daha bellidir” 

Yukarıdaki değerlendirmede dönemin yeni toplumunun inşası yaklaşımı ve bu 

doğrultuda öğretim programlarına ve ders kitaplarına yansıyan içerik çözümlendiğinde, 

bilimsel sosyolojik bir problemin ötesinde, eğitimin vatandaş yetiştirmeye yönelik siyasal 
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işlevinin somutlaştığı söylenebilir. Bu yaklaşım Medeni Kanun’un nikâhla ilgili içeriğinin 

tanıtıldığı “Evlenmenin Tekâmülü” başlığında şu şekilde ortaya çıkmaktadır:  

“Evlenmenin tam olarak resmi ve aleni bir akit olması devletin laik olması ile 

beraberdir. Muasır cemiyetlerde, din ve devletin ayrılması üzerine evlenme merasiminde 

belediye veya nahiye reisi, imam veya rahibin yerini tutar. Kanun-u Medeni’mizin yedinci 

bap, üçüncü faslında evlenmenin ancak resmi dairede devlet veya belediye memuru 

karşısında aleni olarak yaptığı yer alır” 

“Kadının Aile ve Cemiyette Yeri”, “Kadınların Haysiyet ve Hukukunun İnkişaf ve 

Tekâmülü” başlığında Mehmet İzzet, kadınların çalışma hayatında yer almaya başlaması ve 

aile içinde konumlarının erkekle eşitlenmesini incelemektedir.  Ancak bu noktada kadın 

emeği istismarını sayısal verilerle ve ayrıntılı olarak ele alışı dikkat çekmektedir. Mehmet 

İzzet(1931, 123), 1929 yılında yapılan bir istatistiğe göre, o dönemde ülkemizde dörtten fazla 

işçinin çalıştığı işletmelerde on dört yaşından küçük 22 bin, on dört yaşından büyük ise 30 bin 

kadının çalıştığını belirtmektedir. Hıristiyanlık ve İslamiyet’teki bazı bakış açılarının 

değişmesi, kadınların mülkiyet sahibi olmaya başlamaları ve güzel sanatlar gibi hayatın diğer 

alanlarında etkin olmaya başlamalarını örneklerle ele aldığı kapsamlı bir çözümleme de aynı 

şekilde bu ünitenin ana başlıklarındandır(Mehmet İzzet, 1931:125). 

2.6. Devlet – Millet - Milliyetçilik 

Mehmet İzzet, “Siyasi İçtimaiyat” başlığında siyasi cemiyetler, bunların türleri ve 

evrimi vb. konuları ilkel toplumlardan medeni toplumlara kadar tarihsel bir süreç içinde 

ayrıntılı olarak ele almaktadır. Bu bölümün en kapsamlı başlığı ise “Millet” konusudur. 

Mehmet İzzet milleti, “Fertlerin İradesi”, “Doğal Olgular Olarak Irk ve Toprak”, milletlerin 

ortaya çıkışında tarihsel süreç, “Mefkûre Olarak Millet” ve “Millet Muhabbeti” başlıkları 

altında ele almıştır. Bu başlıklar arasında dönemsel, tarihsel ortam ve şartlara paralel olarak 

ulus devletin inşası çerçevesinde objektif ve sübjektif milliyetçilik anlayışlarının dengeli bir 

şekilde ortaya konması dikkat çekmektedir. Örneğin, “Irk ve Toprak” başlığında fizik-

antropolojik bir yaklaşımla teoriler tanıtılırken, “Tarihi Vakalar” başlığında daha kültürel 

milliyetçi bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Mehmet İzzet “Milli Devlet” kavramına kitabında 

kapsamlı bir bölüm ayırmıştır. Bu durum, daha önce değinilen, eğitimin siyasal işlevleri 

çerçevesinde dönemin siyasi özelliklerinin doğal bir sonucudur.  
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2.7. Din – Laik Devlet 

“Asri Devlet ve Din” başlığı altında Mehmet İzzet, devletlerin geçirdiği aşamaları ve 

buna paralel yeni Türk devletinin niteliklerini laiklik çerçevesinde değerlendirmektedir. 

Mehmet İzzet(1931,147), “dinin artık siyasi bir müessese olmadığını, din ve devletin 

ayrılığının zaruri bir inkılâp olduğunu ve dinin daha çok vicdani bir müessese” olduğunu 

teoriler ve tarihsel çerçevede örneklerle açıklamaktadır. “En İyi Hükümet Hangisidir” 

başlığında Mehmet İzzet,  cumhuriyet ve temsili hükümet kavramlarını ayrıntılı olarak 

incelemekte ve tarihsel olarak diğer devlet şekilleri ile karşılaştırmaktadır. “Cemiyet İçinde 

Adalet: Cürüm ve Ceza” başlıklarında ise yeni Medeni Kanun, Ticaret Kanunu ve Ceza 

Kanunu ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. Bu içerik de daha önce değinildiği gibi sosyolojik bir 

çerçeve olmaktan çok hukuk alanındaki reformların tanıtımı niteliğindedir.  

“İçtimaiyat Bakışından Din” konusunda Mehmet İzzet, ilkel anlamda dinlerin nasıl 

ortaya çıktığını tartışan teorileri tanıtmıştır. Bu çerçevede Marx’ın görüşlerine ve Uzakdoğu 

beşeri dinlerinin nasıl ortaya çıktığına dair görüşlere yer vermiştir. Genel çerçevede dinlerin 

temel ilke, kural ve törenlerini de sosyolojik olarak tahlil eden Mehmet İzzet, Türklerin 

İslamiyeti kabulü, bu süreçte ve sonrasında ortaya çıkan toplumsal değişmeleri, Eski 

Türklerde ve Osmanlıda dini yapıyı da ayrıntılı olarak ele almıştır.  

Sonuç 

Eğitimin en temel işlevi bireyi içinde yaşadığı toplumun bir ferdi yapma sürecidir, 

yani sosyalleştirmesidir. Ailede başlayan sosyalleşmenin ya da bireyin edilgen aktör olduğu 

sosyalleştirmenin en önemli süreçlerinden birisi ise formel eğitimdir. Milli eğitimin siyasi 

amacı vatandaş, seçmen ve lider yetiştirmektedir. Eğitim sistemleri bu amaca yönelik olarak 

bireyleri bütün öğretim süreçlerinde, ortamlarında ve etkinliklerinde sosyalleştirmeyi yani 

siyasal sosyalleştirmeyi gerçekleştirmeye çalışır. Bu sürecin araçları çok çeşitli olmakla 

birlikte ders kitaplarındaki içerikler bu amaca yönelik olarak etkin kullanılan unsurlardır. 

Mehmet İzzet’in 1924 Lise İçtimaiyat programı doğrultusunda 1931 yılında yazdığı 

“İçtimaiyat” kitabı, ekonomi, aile ve siyaset ana ünitelerinden oluşmaktadır. Kitapta, tarihsel 

bir içerik, süreç içerisindeki toplumsal değişim görünümleri ve özellikle Cumhuriyet sonrası 

reformlar doğrultusunda ortaya çıkan toplumsal yapı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ekonomi 

ünitesinde özellikle Sanayi İnkılâbı ve etkileri, 1929 Büyük Buhranı, Cumhuriyet öncesi ve 

sonrası Türkiye’nin ekonomik yapısı ve Cumhuriyet sonrası uygulanan ekonomi politikaları 
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kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur. Siyaset ünitesinde devlet konusu çok boyutlu tahlil 

edilirken aynı şekilde öncelikle tarihsel olarak, daha sonra Türk devletinin yeni yapısı, ulus 

devletin ve yeni toplumun inşası süreci detaylı olarak işlenmiştir. Bu başlıkta millet ve 

milliyetçilik konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Aile ünitesinde de benzer şekilde, ailenin bilimsel-sosyolojik teorisi, problem ve 

kavramları dışında, Türklerde aile, tarihsel olarak ayrıntılı bir şekilde işlenmiş, Cumhuriyet 

sonrası aile yapısı, kadının toplum ve ailedeki yeri ve bu çerçevedeki toplumsal değişmeler 

kapsamlı olarak ortaya konmuştur. 

Kitabın yazıldığı döneme paralel olarak Türkiye’nin toplumsal yapısı ile ilgili bütün 

içerik tarihsel olarak karşılaştırmalı bir üslupla ortaya konmuştur. Özellikle her konuda ortaya 

çıkan toplumsal değişme ve gelişmelerin mukayeseli olarak tartışılması, içeriğin eğitimin 

siyasal işlevi ile ilişkisidir. Bu bağlamda her konuda yeni Medeni Kanun’un, Ticaret 

Kanun’un, Ceza Kanun’un ayrıntılı olarak tanıtılması ve konular bağlamında önemine işaret 

edilmesi, ulus devletin özelliklerine yapılan olumlu göndermeler ya da aynı şekilde dini - 

geleneksel yapıdan “asri”, “muasır” bir toplum yapısına geçişin tahlili dikkat çekicidir.  

Kitapta bütün ünitelerde ve ana konu başlıklarında bilimsel, sosyolojik bir içerikten 

çok dönemin toplumsal, siyasi, dini, ekonomik özelliklerine yönelik duyuşsal bir içerik ortaya 

çıkmaktadır. Bu içerik dönemin yeni devlet,  yeni toplum ve yeni bireyini inşa amacına dönük 

siyasal sosyalleştirme aracı olarak somut olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK 

TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

     
  Okt. Dr. Onur TOPOĞLU1  Arş. Gör. Evin ERDEN 2  

Öz 
Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans programında 

yedi dönem boyunca yer alan Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine yönelik öğrenci tutumlarını 
ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirme aşamaları 
açıklanmıştır. Ölçek geliştirilirken ilgili literatürden, öğrenci görüşlerinden ve uzman 
görüşlerinden yararlanılmıştır. Türkiye koşullarında gerçekleştirilen ölçeğin geçerlik 
güvenirlik çalışmaları lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3, ve 4. sınıf 
düzeyindeki 265 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Analizler için SPSS istatistik paket 
programından yarralanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 16’sı olumlu, 11’i olumsuz toplam 
27 maddeden oluşan ölçeğin   Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunuştur. 
Yapılan faktör analizi sonucunda tek faktörlü olduğu görülen ölçeğin KMO değeri .95 Barlet 
katsayısı ise anlamlı bulunmuştur. Tüm bulgular Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine yönelik 
tutum ölçeğinin Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans programında 
öğrenim gören öğrencilerin Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine yönelik tutumlarını ölçmekte 
kullanılabilir geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi, Tutum Ölçeği, Geçerlik Güvenirlik.   

  

DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS INSTRUMENT 
EDUCATION LESSON 

Abstract 
 In this study, the stages of development of a valid and reliable measurement 
instrument that can be used for measuring the attitudes of the undergraduate students towards 
instrument education lesson which takes place in seven semesters in the curriculum of the 
Faculty of Education Department of Fine Arts and Music Education Program. While 
developing the scale, related literature was searched, students’ opinions were asked and 
experts’ ideas were benefited. In the circumstances of Turkey, the validity and reliability 
studies of the scale have been done on 265 students of 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of 
undergraduate level. Statistical package program SPSS has been used for the analyses. There 
are 16 positive and 11 negative attitude items in the scale.   Cronbach Alpha reliability 
coefficient of the scale was found as .95.  After the factor analyze the scale was consisted of 
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one factor. KMO value of the scale was found as .83, Bartlett’s test was determined as 
significant. All these have showed that it is a valid and reliable instrument for measuring the 
approaches of the Faculty of Education Department of Fine Arts and Music Education 
Program students’ attitudes towards instrument education lesson.   

Key Words: Instrument Education Lesson, Attitude Scale, Validity Reliability. 

GİRİŞ 
Müzik eğitiminin boyutlarından biri olan çalgı eğitimi, mesleki müzik eğitiminin, 

amatör müzik eğitiminin ve genel müzik eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Çalgı eğitimi yoluyla öğrencilerin müzik bilgi ve beğenilerini, müzikalitelerini, 
birlikte müzik yapma yeteneklerini geliştirmeleri, düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları 
kazanmaları, ulusal ve evrensel müzik sanatını tanımaları amaçlanır (Öz, 2001: 95). 

Türkiye’de Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi 
Anabilim Dallarında “bireysel çalgı” adı altındaki ders, toplam yedi yarıyıl okutulmaktadır. 
Sekizinci yarıyılda ise bu dersin devamı niteliğindeki “bireysel çalgı ve eğitimi” dersi 
müfredatta yer almaktadır. Bu ders, müzik öğretmeni adaylarının ileride meslek hayatları 
boyunca kullanacakları çalgıların öğelerinin ve çalgı çalmaya ilişkin bilgi ve becerilerin 
öğrenilmesini ve geliştirilmesini, çalınabilecek belirli teknik ve müzikal becerileri kapsayan 
düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserlerin seslendirilmesini amaçlamaktadır. 
Sekizinci yarıyılda yer alan “bireysel çalgı ve eğitimi” dersi, çalgı öğretim yöntemlerinin ve 
bu yöntemlerin nasıl uygulanılacağının öğrenilmesini amaçlamaktadır.  

Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programlarında 
uygulanan “bireysel çalgı” ve “bireysel çalgı ve öğretimi” dersleri genel olarak keman, viyola, 
viyolonsel, kontrbas, bağlama, flüt ve gitar çalgılarını kapsamaktadır. Üniversitelerdeki alt 
yapıya ve kadro yeterliklerine göre bu alanların sayısı artabilmekte ya da azalabilmektedir.   

Bu derslerin amaçları doğrultusunda öğrencilerin meslek yaşantıları boyunca bu 
çalgılar ile okul müziği dağarında yer alan parçaları çalabilmeleri,  çalgı çalmaya ilişkin bilgi 
ve becerilerini geliştirilebilmeleri ve çeşitli oda müziği gruplarında çalabilmeleri için bu 
derslerdeki başarıları çok önemlidir.   

Başarı kavramı Wolman’a (1973)  göre, istenilen bir sonuca ulaşma yönünde bir 
ilerlemedir. Başarı bu kadar geniş kapsamlı tanımlanmakla birlikte eğitimde başarı 
denildiğinde genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen 
notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin 
ifadesi olan “Akademik Başarı” kastedilmektedir. Ahmann, Glock’a göre (1971) akademik 
başarı, genellikle öğrencinin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında kalan, bütün 
program alanlarındaki davranış değişmelerini ifade eder (Erdoğdu, 2006: 97).  

Eğitimde başarıyı etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Örneğin öğrencinin derse, 
okula, öğretmene ilişkin tutumlarının başarıyı etkilediği söylenebilir. Uçal Canakay’a (2006) 
göre bireyin bulunduğu fiziksel ortam, önceden getirdiği inançlar, değerler ve tutumlar, başarı 
düzeyini etkilemektedir. Bu bakımdan öğrencilerin girdikleri derslere ilişkin tutumlarının 
belirlenmesi öğrencilerin başarı ya da başarısızlıklarının nedenlerinin ortaya konması 
açısından büyük önem taşımaktadır.  
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Tezbaşaran’a (1997) göre tutumların ölçülebilmesi tanımlanabilmesine bağlıdır. 
Tutum, belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş olumlu ya 
da olumsuz tepkide bulunma eylemidir. Baysal’ a (1981) göre tutum, bireyin kendisine ya da 
çevresindeki herhangi bir toplumsal konu (obje) ya da olaya karşı deneyim ve bilgilerine 
dayanarak örgütlediği bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bir tepki öneğilimidir.  

Albarracin et al.’a (2008) göre tutumlar, insanın sosyal ve fiziksel dünyayı 
algılamasını şekillendirdiği ve gizli olmayan davranışlarını etkilediği için önemlidir (Crano ve 
Prislin, 2008).  Özgüven (1999) ise tutumu, bireylerin eşya, kişi, grup, fikir veya kurumları 
kabul ya da reddetmeye olan bir çeşit hazır oluş hali ya da eğilimi olarak tanımlamıştır.   

Dönmezler’ e (1976) göre ise tutum, birbirine ilişkin inançların nispeten sürekli bir 
organizasyonudur. Böylece kişi eşyayı ve durumları nitelendirici, değerlendirici ve savunucu 
eylemde bulunur. 

 Haddock ve Maio’ ya (2005: 1) göre tutumlar, insanların nesneler hakkındaki tüm 
değerlendirmeleri ile ilgilidir. Zanna ve Rempel’e (1998) göre tutumlar, hemen hemen tüm 
alanlardaki nesneler hakkındaki olumlu ve olumsuz duyguları, inançları ve davranışsal bilgiyi 
kapsamaktadır. Başka bir deyişle tutumlar, insanların büyük ölçüde her şey hakkında nasıl 
hissettiklerini özetler (Crano ve Prislin, 2008). 

Mc Guire’a (1985) göre sosyal psikoloji alanı başından beri farklı yapılardan meydana 
gelmiş bir mozaik olmuştur fakat tutumlar bu mozaikte her zaman en önde gelen unsurlardan 
biridir (Crano ve Prislin, 2008) ve yapılan araştırmalarda tutum kavramıyla ilgili pek çok şey 
keşfedilmiştir (Haddock ve Maio, 2005). 

 Kağıtçıbaşı’na (1999) göre tutum, gözlenebilen ortaya konan bir davranış değil, 
davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Tutum gözle görülmez; fakat gözle görülebilen bazı 
davranışlara yol açtığından, bu davranışların gözlenmesi sonucu bu tutumun var olduğu öne 
sürülebilir. 

Tutumlarımız günlük yaşamımızda çok önemlidir. Birey bir obje ya da bir olaya tutum 
geliştirdi ise, ona doğru yaklaşır ve onu destekler. Eğer bir obje ya da bir olaya olumsuz tutum 
geliştirdi ise, ondan uzaklaşır. Koşullar o objeden uzaklaşmasını engellediği zaman da 
çatışmaya girebilir. Tutumlar büyük ölçüde bireysel ve toplumsal değerlere dayalıdır. 
İnsandan insana farklılık gösterir (Ülgen, 1997: 89). 

Öztopalan’a (2007) göre tutumlar; 

• doğrudan doğruya gözlenemezler, ancak bireylerin davranışlarına bakılarak 
tutumlarına yönelik sonuçlar çıkarılabilir. 

• durağan değil değişkendir. Çünkü tutumlar doğuştan gelmeyen, öğrenmeye dayalı 
olarak oluşan özelliklerdir. 

• bireyin herhangi bir uyarıcı karsısında olumlu ya da olumsuz tepki gösterme 
eğilimidir. 

• insan davranışlarına yön verdikleri için bilişsel, duygusal ve davranışsal öğeleri 
bünyesinde barındıran unsurlardır. 

• gelip geçici değildir; bireyin hayatında belirli bir süre devamlılık gösterir. 
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Tutumların bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç öğesi vardır ve göre bu 
öğeler arasında genellikle iç tutarlılık olduğu varsayılmaktadır. Bilişsel öğeyi Triandis, 
bireyin düşünme süreçlerinde kullandığı bir sınıflama olgusu olarak tanımlamaktadır. Bireyler 
birçok uyarıcıyı önce belirli sınıflarda toplarlar, daha sonra bu sınıfları birbirleri ile 
ilişkilendirirler. Bu sınıflama süreci bireyin çevreye tepkisini basitleştirerek çevreyle ilişkisini 
kolaylaştırır (Baysal, 1981: 14). Bu sınıfların hoşa giden ya da gitmeyen olaylarla, arzulanan 
ya da arzulanmayan amaçlarla ilişkilendirilmesi söz konusudur (Baysal, 1981: 15). Böyle bir 
ilişkinin varlığı tutumun duygusal öğesini temsil eder. Tutumun davranışsal öğesi bireyin belli 
bir uyarıcı sınıfındaki tutum konusuna karşı davranış eğilimini yansıtır  (Baysal, 1981: 16).  

Amaç ve Önem 
Bu araştırmanın amacı bireysel çalgı eğitimi dersine yönelik öğrenci tutumlarını 

ölçmede kullanılacak bir tutum ölçeği geliştirme aşamalarını ortaya koymaktır. Geliştirilen bu 
tutum ölçeği, Eğitim Fakültesi Müzik Eğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim görmekte 
olan tüm lisans öğrencilerinin tutumlarını ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir.   

Tüm dünyada eğitimciler ve eğitim psikologları yaptıkları çalışmalarda öğrenmeyi 
etkileyen faktörlerin neler olduğu ve öğrenci başarısının nasıl artırılacağı gibi konular 
üzerinde önemle durmuşlardır. Bu konuda günümüze kadar pek çok araştırma yapılmış ve 
hala yapılmaktadır. Taranan literatür doğrultusunda Bireysel Çalgı Eğitimi dersine yönelik 
geliştirilmiş bir tutum ölçeğine rastlanmamıştır. Bu araştırma ile geliştirilen tutum ölçeğinin 
öğrenci başarısını artırmayı amaçlayan Bireysel Çalgı Eğitimi dersleri öğretmenlerine ışık 
tutacağı düşünülmektedir.    

 Sınırlılıklar 
Bu araştırma;  

1. Türkiye’de bulunan üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğrenciler ile 
sınırlıdır.  

2. Bireysel çalgı dersi ile sınırlıdır. 

 Sayıltılar   
 Bu araştırmada, öğrencilerin müzik teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği’ ndeki 
maddeleri gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtacak biçimde içtenlikle doldurdukları 
sayıtlısından yola çıkılmıştır.  

YÖNTEM 
Tutumlar doğrudan ölçülemezler. Bireylerin tutumlarını öğrenmek için onların 

duyguları, düşünceleri ve davranışları ile ilgili bilgi edinilmeye çalışılır. Tutum ölçme 
alanında birçok örnekleme yöntemi vardır. Bunun nedeni her bir araştırmacının ölçeklemede 
değişik yeterlilik kurallarına önem vermeleridir. Bütün yeterlilik kurallarını içeren bir ölçek 
henüz geliştirilmemiştir. İlk olarak geliştirilen ölçekleme yöntemlerinde tek boyutluluk önem 
kazanmıştır. Thurstone (1928), Likert (1932) , Guttman (1942) ve Bogardus (1925) ölçekleri 
bu tür ölçeklerdir (Baysal, 1981: 73).    

Tutum ölçekleri içinde en yaygın olanı Likert’ in dereceleme toplamlarıyla ölçekleme 
modelidir. Çünkü bu model ölçek oluşturmadaki işlemler bakımından diğer modellerden daha 
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ekonomiktir ve sezgilere daha çok dayanır.   Ayrıca Likert tipi ölçekleme yönteminin en az 
diğer ölçekleme yöntemleri kadar güvenilir olduğu saptanmıştır.  

  Likert tarafından geliştirilen derece toplamları ile ölçekleme yaklaşımında, ölçülmek 
istenen söz konusu tutum ile ilişkili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade, çok sayıda 
cevaplayıcıya uygulanır. Cevaplayıcılar her ifade için “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, 
“karasızım”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunurlar. 
Böylece her cevaplayıcı ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum öğesine katılma/katılmama 
derecesini bildirmiş olur (Tezbaşaran, 1997: 9). 

 Bu araştırmada ölçek maddelerinin oluşumuna temel olması açısından örneklemi 
temsil ettiği düşünülen Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 
58 öğrenciye “Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Duygu ve Düşünceleriniz” konulu kompozisyon 
yazdırılmıştır. Bu kompozisyonlara içerik analizi uygulanarak tutumla ilgili olduğu düşünülen 
görüşler saptanmıştır. Ölçek maddeleri kompozisyonlardan elde edilen görüşlerin yanı sıra 
önceden geliştirilmiş tutum ölçekleri (Bilen, 1995; Özmenteş, 2007; Güdek; 2007) ve ilgili 
literatür incelenerek oluşturulmuştur.   

Ölçek lisans düzeyindeki öğrencilere uygulanacağından her bir ifade için beş kategori 
belirlenmiştir. Öğrencilerin “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “az katılıyorum”, 
“katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” kategorilerinden birini seçerek ifadeye katılma 
derecelerini belirtmeleri planlanmıştır.  

Tutum cümleleri sade, yalın, anlaşılır bir dil kullanılmış, olumlu ve olumsuz tutum 
cümlelerinin eşit dağılımına dikkat edilmiştir. Ölçek, 26’sı olumlu 24’sı olumsuz 50 tutum 
ifadesinden oluşmuştur. Büyüköztürk’e (2002) göre kapsam geçerliği, testi oluşturan 
maddelerin, ölçülmek istenilen özelliği ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup 
olmadığının göstergesidir. Kapsam geçerliğini test etmede kullanılan mantıksal yollardan biri, 
uzman görüşüne başvurmaktır. Oluşturulan maddelerinin kapsam geçerliğinin artırılması için 
ölçek, üç müzik eğitimi uzmanı, iki eğitim bilimci ve bir istatistikçi tarafından incelenmiştir. 
İncelemeler sonucunda ölçekteki 23 madde çıkarılarak madde sayısı 27’ye indirilmiştir. 
Ölçeğin öndenemesi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalından 63, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalından 36, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalından 83, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalından 83 öğrenciye olmak üzere toplam 265 kişiye uygulanmıştır.   

Verilerin Çözümlenmesi 
Elde edilen verilere SPSS 15.0 programı kullanılarak madde ve faktör analizi 

yapılmıştır. Uygulanan 265 tutum ölçeğinin 260’ı program tarafından dikkate alınmış, 5’i 
kapsam dışı bırakılmıştır.  

BULGULAR VE YORUMLAR 
Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır. Ölçülmek istenen 

belli bir şeyin, sürekli olarak aynı sembolleri almasıdır. Aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı 
ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınmasıdır. Ölçmenin tesadüfi yanılgılardan arınık 
olmasıdır (Karasar, 2004: 148). 27 maddelik öndeneme formunun Cronbach güvenirlik 
katsayısı Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1. Öndeneme Formunun Analizi 

N Madde Sayısı 

 

Cronbach Alpha 

260 

 

27 0.959 

Maddelerin ayırt edicilik gücünün belirlenmesi için, madde-test korelasyonu 
yapılmıştır. Bu analize göre, bir maddeden alınan puanlarla tüm ölçekten alınan puanlar 
pozitif yönde ve yeterince yüksek bir korelasyon gösteriyorsa, o madde ayırt edici kabul 
edilmekte ve nihai teste alınmaktadır (Erkuş, 2003: 129). Madde-test korelasyon katsayısı 
0.40 ve daha yüksek değerde maddeler çok iyi ayırt edici maddelerdir; 0.30 ile 0.40 
arasındaki maddeler iyi, 0.20 ile 0.30 arasında olan maddeler düzeltilmesi gereken 
maddelerdir (Erkuş, 2003: 135). 

Öndeneme formundaki maddelerin madde-test korelasyonları 0.82 ile 0.46 arasında 
değer almaktadır. Öndeneme formunda yer alan tüm maddeler incelendiğinde madde-test 
korelasyonu 0.46’nın altında değere sahip madde olmadığından tüm maddeler analizde yer 
almıştır. En düşük faktör yük değeri 0.46 olması nedeniyle tüm maddeler yüksek değerde 
maddeler olup çok iyi ayırt edici özellik taşımaktadır. Tablo 2’de öndeneme formunda yer 
alan maddelerin madde-test korelasyonları yer almaktadır.  

Tablo 2. Madde-Test Korelasyonu Maddelerin Değerleri 
 

Madde 
Numarası 
 

Madde-Test 
Korelasyonu 

Madde 
Numarası 
 

Madde-Test 
Korelasyonu 

1      ,589 15 ,647 
2 ,774 16 ,795 
3 ,565 17 ,643 
4 ,672 18 ,581 
5 ,652 19 ,710 
6 ,693 20 ,638 
7 ,467 21 ,730 
8 ,744 22 ,700 
9 ,463 23 ,752 
10 ,822 24 ,503 
11 ,719 25 ,619 
12 ,718 26 ,725 
13 ,730 27 ,640 
14 ,803   
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Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin yapı geçerliğini ortaya konması için 
öndeneme formu, faktör analizi ile incelenmiştir. Büyüköztürk’e (2002: 117-118) göre faktör 
analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak ölçmeyi az sayıda 
faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir. Faktör analizinin yapılabilmesi için 
yeterli sayıda örnekleme ulaşılması gerekmektedir. Örneklemden elde edilen verilerin 
yeterliliğinin sağlanması için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmaktadır. Kaiser, 
bulunan değerin 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0,60 ve 0,70’lerde vasat, 0,80’lerde iyi, 0,50’nin 
altında ise kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Ayrıca faktör analizindeki evrendeki 
dağılımın normal olması gerekmektedir. Barlett katsayısının anlamlı çıkması evrendeki 
dağılımın normal olduğunun göstergesidir. (Tavvancıl, 2002: 51).  Büyüköztürk’ e, (2002) 
göre KMO değerinin 0,60’dan büyük, Barlett katsayısının anlamlı çıkması verilerin faktör 
analizi için uygun olduğunu göstermektedir.  27 maddeden oluşan öndeneme formundan elde 
edilen veriler üzerinde yapılan faktör analizi neticesinde KMO katsayısı 0,952 ve Barlett 
katsayısı anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygun 
olduğunu göstermektedir. 

Ölçek maddelerinin faktörlerle olan ilişkisi ise faktör yük değeri adı verilen katsayı ile 
açıklanmaktadır. Aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin belirlenmesinde faktör yük değerinin 0.45 
ya da daha yüksek olması iyi bir ölçüdür. Ancak az sayıda madde için bu sınır değer 0.30’a 
kadar indirilebilmektedir. Özdeğer, hem faktörlerce açıklanan varyansı hesaplamada, hem de 
önemli faktör sayısına karar vermede dikkate alınan bir katsayıdır. Faktör analizinde genel 
olarak özdeğeri 1 ya da 1’den büyük olan faktörler önemli faktörler olarak düşünülmektedir 
(Büyüköztürk, 2002). Ölçekte özdeğeri 1’den büyük 4 faktör bulunduğu görülmüştür. Birinci 
faktörün, ölçeğe ilişkin toplam varyansın %49’unu açıkladığı görülmüştür. Yapılan faktör 
analizinde birinci faktördeki maddelerin faktör yüklerinin 0,844 ve 0,492 arasında değiştiği 
saptanmıştır. Şekil 1’deki çizgi grafiğinde görülen birinci faktörden sonraki hızlı düşüş, ortak 
faktör varyansına ait değerler ve birinci faktördeki yük değerleri dikkate alındığında Bireysel 
Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeği’nin tek faktörde toplanabildiği görülmektedir.  

Şekil 1. Özdeğerlere Ait Çizgi Grafiği 

Component Number
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Madde analizi ve faktör analizinin Likert ölçeğinde kullanılma nedeni, Likert 
ölçekleme tekniğinin en önemli konusu olan “tek boyutluluk” özelliğini sağlamak içindir. Tek 
boyutluluk bütün maddelerin aynı tutumu ölçmesi anlamına gelmektedir (Tavşancıl, 2002: 
148). Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeği için uygulanan faktör analizinde öndeneme 
formu maddelerinin büyük çoğunluğu tek faktörde toplanmıştır. Faktör yük değeri 0,45’ten 
küçük madde bulunmadığından ve öndeneme formundan madde çıkartılmamıştır. Öndeneme 
formuna yer alan maddelerden en az yük değerlerine sahip olan madde 0,492 değerinde 
olduğundan ölçekteki sınır değer, 0,49 olarak belirlenmiştir.  Birinci faktörde toplanan 
maddelerin faktör yük değerleri Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3. Birinci Faktörde Toplanan Maddelerin Faktör Yük Değerleri 
 

Madde 
Numarası 
 

Faktör Yük 
Değeri 

Madde 
Numarası 
 

Madde-Test 
Korelasyonu 

1 
 

,614 15 ,676 
 

2 ,797 16 
 

,820 

3 ,594 17 
 

,679 

4 ,681 18 
 

,614 

5 ,697 19 
 

,739 

6 ,720 20 
 

,668 

7 ,492 21 
 

,759 

8 ,767 22 
 

,731 

9 ,495 23 
 

,779 

10 ,844 24 
 

,538 

11 ,747 25 
 

,648 

12 ,743 26 
 

,755 

13 ,758 27 
 

,671 

14 
 

,824   

Madde-test korelasyonu ve faktör analizi sonuçlarına bakılarak bu maddelerin, 
öğrencinin “Bireysel Çalgı Eğitimi” dersine yönelik tutumlarını ölçtüğü söylenebilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Türkiye’de Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğretmen adaylarının 

donanımlı yetişmesindeki ön koşullarda biri olarak görülen müzik öğretmenlerinin en az bir 
çalgıyı iyi şekilde çalıp bu çalgı ile müziksel kimliğini kazanarak çeşitli şekillerde müzikal 
performans yapması gerekliliği nedeniyle müzik öğretmeni adayları için büyük önem taşıyan 
Bireysel Çalgı Eğitimi dersine yönelik tutumlarının ölçülmesine yönelik bir tutum ölçeği 
geliştirilmiştir. 16’sı olumlu 11’i olumsuz olmak üzere 27 (EK 1) maddeden oluşan öndeneme 
formunun uygulanmasından sonra yapılan istatistiksel çözümlemelerde madde-test 
korelasyonda yer alan maddelerin hepsinin 0.45’ten büyük olması nedeniyle 27 maddenin 
hepsinin maddelerin dikkate alınması ile Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı α= 0.95 olan 
bir tutum ölçeği elde edilmiştir. Bu sonuç, Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine İlişkin Tutum 
Ölçeğinin yeterli derecede geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Öndeneme formuna 
uygulanan faktör analizi sonuçlarına bakıldığında, maddelerin tek faktörde toplanabileceği 
görülmüş ve ölçekteki tüm maddeler tek faktörde toplanmıştır. 

Geçerlik ve güvenirliği saptanmış bu tutum ölçeğinin Bireysel Çalgı Eğitimi derslerini 
yürüten öğretim elemanlarına, bu alanda bilimsel çalışmalar yapan araştırmacılara ve tüm 
müzik öğretmeni adaylarına faydalı olacağı umulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin herhangi bir 
derse ilişkin akademik başarıları ile aynı derse yönelik tutumlarının birbirleriyle yakından 
ilişkili olduğu düşünülürse Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında önemli 
derslerden biri olarak görülen Bireysel Çalgı Eğitimi derslerinde öğrencilerin başarılarının 
artması için düzenli olarak ilgili derse yönelik tutumlarının ölçülmesi ve elde edilen sonuçlara 
göre öğrenci tutumlarının artırılması için öğretmenler tarafından gerekli çalışmaların 
yapılması önerilmektedir. 
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EK 1  ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ 
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1 Boş zamanlarımda çalgı çalışırım.      
2 Çalgı dersi sevdiğim bir derstir.      
3 Çalgı dersi bende stres yaratır.      
4 Çalgı derslerinde çok sıkılırım.      
5 Çalgı ders saatlerinin daha çok olmasını 

isterim.  
     

6 Çalgı dersine zorunlu olduğumdan dolayı 
girerim. 

     

7 Çalgı derslerine her zaman hazırlıklı 
girerim. 

     

8 Çalgı dersindeyken zamanın nasıl 
geçtiğini anlamam. 

     

9 Çalgı dersimi kaçırdığımda mutlaka 
telafisini yapmak isterim. 

     

10 Çalgı dersleri çok sevdiğim dersler 
arasındadır. 

     

11 Çalgı dersleri bence sıkıcıdır.      
12 Çalgı dersleri beni rahatlatır.      
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13 Boş zamanlarımda çalgımı çalmaktan 
hoşlanırım. 

     

14 Çalgı dersleri bence çok eğlencelidir.      
15 Çalgı ders saatlerinin arttırılmasını 

isterim. 
     

16 Çalgı derslerine zorunlu olmasam girmek 
istemem. 

     

17 Çalgı derslerinin kaldırılmasını isterim.      
18 Çalgı ödevlerini çalışırken çok sıkılırım.      
19 Boş zamanlarımda çalgım ile ilgili bir 

şeyler yapmak hiç aklıma gelmez. 
     

20 Çalgı dersleri bende müzikle ilgili bir 
şeyler yaratma isteği uyandırır. 

     

21 Çalgı derslerinin bir an önce bitmesini 
isterim. 

     

22 Çalgımla ile ilgili hiçbir şey ilgimi 
çekmez. 

     

23 Çalgı dersini diğer derslere göre daha çok 
severim.  

     

24 Çalgı dersinin müzik eğitimim için gerekli 
olduğunu düşünürüm. 

     

25 Çalışma zamanımın çoğunu çalgıma 
ayırmak isterim. 

     

26 Çalgıma sadece sınıfımı geçmek için 
çalışırım. 

     

27 İleride çalgımla ilgili bir meslek seçmek 
isterim.  
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SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN 
HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ 

 İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 
 Hadi SAĞLAM• 

                Öz 
 Bilindiği gibi sigorta, kurumsal bazda, hukukî yapısı itibariyle, "sosyal sigorta" ve "özel 

sigorta" şeklinde iki farklı disipline sahiptir. Buna göre devlet tarafından kurulan ve korunan "sosyal 
sigortalar", çağdaş İslâm hukukçuları tarafından geniş tartışmalar neticesinde genellikle câiz 
görülmüştür. Sosyal sigortalarda, sigortalının ödediği primler, bireylerin irâdelerine bakılmadan 
alındığı için bir tür "vergi" niteliğinde algılanmıştır. Yapılan kesintilerin mecburi olması, ödenen 
fazlalığın devletin vatandaşına bir ihsanı olarak kabul edilmesi gibi gerekçelerle zamanla ihtiyaç ve 
zarureten de olsa cevaz verilmiştir. Özel sigortalar ise, ya kâr gayesi güden bir "anonim" ticârî şirket 
ya da "kooperatif" teşekkül tarzında organize olmuş bir ortaklıktır. Kooperatif teşekküllü 
sigortalarda gaye, sigortacının kâr amacı olmayıp, rizikoların gerçekleşmesiyle doğan zarar ve kötü 
sonuçların yükünün üyeler arasında paylaşılarak azaltılmasıdır. "Kooperatif teşekküllü sigortalar” da 
yine çağdaş İslâm hukukçularınca genellikle câiz görülmüştür.  

Çağdaş İslâm hukukçuları arasındaki bu genel anlayış, "anonim şirketler"  tarafından yürütülen 
"ticârî sigorta" işlemlerinin hükmü konusunda sigortanın “garar ve cehâlet, ribâ ve fâiz” içerdiği 
gerekçesiyle bozulmakta ve yerini derin bir fikir ayrılığına bırakmaktadır. Bu tür sigortaya 
yaklaşımları bakımından da çağdaş İslâm hukuk bilginlerini iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci 
grup İslâm hukuk bilginleri, bu özel sigorta sözleşmelerinde, İslâm’ın haram kıldığı, garar ve cehâlet, 
ribâ ve fâiz gibi sözleşmeden ayrılmayan (lazım) vasıfların varlığını iddia edip alternatif olarak özgün 
İslâmî kurumların teşekkül edilebileceğini öne sürerek, sigortanın garar ve fâiz ilişkisine dikkat 
çekmişlerdir. Diğer grup hukuk bilginleri ise, sigorta sözleşmelerini, sözleşme serbestîsi ilkesi gereği, 
hakkında yasaklayıcı nass da bulunmadığından yeni bir sözleşme addedip her iki sigorta türünün de 
mahiyeti itibariyle aynı olup aralarında karakteristik bir farkın bulunmadığı, her birinin de sonuçta aynı 
kapıya çıkacağından, haksız kazanca yol açmamak (ribâdan uzak olmak) kaydıyla meşru 
saymaktadırlar. Biz bu çalışmamızla sosyal ve özel sigortalar ile ticari ve yardımlaşma sigortası 
arasında karakteristik bir farkın olup olmadığı konusunun araştırılması amaçlanmıştır.           

ANAHTAR KELİMELER: Sigorta, Sosyal ve Özel Sigortalar, Ticârî ve Yardımlaşma 
Sigortaları, Fâiz ve Ribâ, Garar ve Cehâlet 
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BASED ON THE FACT THAT INSURANCE IS DIVIDED INTO TWO PARTS: SOCIAL 
INSURANCE AND PRIVATE INSURANCE THE EVALUATION OF COMMERCIAL AND 

SOCIAL ASSISTANCE INSURANCE IN TERMS OF THE ISLAMIC LAW 
 
                   Abstract 
                   Within the scope of law, ınsurance has two kinds called “social insurance” and “private 
insurance”. By the way, social insurances which are established and protected by state, are found 
warrantable as a result of several debates mode by modern  ıslaic legists.The insurance rates are 
compre hended as a kind of tax  because of the way of it’s cash doesn’t depend on individval wills.The 
private insurances are either an incorporated company thinking of make prafit or an organisation called 
cooperative.The aim of a cooperative kind insurer is not making prafit, it’s aim is decreasing the 
effects of risk by sharing the harms of the risk between the members.This kind of insurers are found 
warrantable by Islamic legists 
                   The general provision of the modern Islamic legists are released and brought deep 
collisions because of the fact that commercial insurances,handled by incorporated companies contain 
interest.Modern Islamic legists are divided into two groups because of their approachs towards this 
kind of insurance.They don’t intend on the kinds of interest forbidden by religion.The studies done in 
foreign countries, the declarations presented in foreign countries, articles wiritten in foreign countries 
generally point the relationship between insurance and intirest.The other group of legists finds 
warrantable by the way not to cause illegal gain.The number of these legists was very few at first but 
later it increased.In our study we planned to find out that if there is a relationship between insurance 
and interest and also if suprising religious people with the fear of confess is right or wrong. 
         KEY WORDS: Insurance, Social and Private Insurance, Commercial Insurance and 

Assistance, Interest and Riba, Decision and ignorance 

I. GİRİŞ 
      Sosyal güvenlik kavramı, farklı toplumsal kültürlerde aynı gayenin tahakkuku için farklı 
müessese ve biçimlerde yorumlanıp uygulana gelmiştir. Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri ortaya 
çıkmadan önce dünya toplumlarında gözlemlenen uygulamalar, bireylerin hayat boyu çalışmasına, 
artık çalışamayacak kadar güçten düşen ve/veya yardıma muhtaçlara, aile içi veya akrabalar arası 
yardımlaşma, mesleki teşekkül içerisi dayanışma veya hayır kurumları çerçevesinde korunmaları 
esasına dayanmıştır. Keza İslâm’ın ilk yıllarından itibaren günümüz sosyal güvenlik ve sigorta 
şirketlerinin sunduğu hizmetleri, primli veya primsiz dinî sosyal güvenlik sistemleri olarak 
nitelendirebileceğimiz âkile, zekat, vakıflar, sandıklar, âhilik ve loncalar vb zorunlu ve/veya gönüllü 
kuruluşlar tarafından; karşılığı çoğu kez Yüce Allah’tan beklenilerek o günkü şartlarda ifâ ediliyordu.1  

 Maddî ve mânevî nitelikteki rizikoların çoğalıp yaygınlaşması, birey ve toplumları emniyet ve 
güven sağlama hususunda yeni arayışlara sürüklemiştir. Bu bağlamda Batıda geliştirilen tekniklerin 
başında sigorta müessesesi gelmektedir. Batı toplumlarında köklü bir geçmişi ve yaygın bir uygulama 
sahası bulunan sigorta, çeşitli sosyo-kültürel nedenlerden dolayı İslâm dünyasına geç intikal etmiş ve 
özellikle son yüzyılda dinî hükmü konusunda ciddi tartışmalar ve değerlendirmeler başlamıştır. 
Sigortanın, İslâm kültür tarihi açısından yeni bir sözleşme türü olması ve Müslüman toplumlara geç 
intikal etmesi sebebiyle, İslâm hukukunun klasik kaynaklarında sigorta ismiyle bir sözleşmeye 
rastlanılmaması ve buna dair bir görüş bulunmaması tabiidir. Ancak bu durum, sigortanın, İslâm 
hukukunun genel ilke ve amaçları çerçevesinde ele alınıp dinî bir değerlendirmeye tabi tutulmayacağı 
anlamına da gelmez. Buna göre, sigorta ve çeşitlerinin dinî hükmünü İslâm hukukunun genel ilke ve 
                                                           
1 Taf. Bkz. Sağlam, Hadi, “İslâm Hukuk Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teknikleri” adlı makale 
e-Akademi İnternet Dergisinin 87. sayısında yayınlanmıştır. 
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amaçları çerçevesinde araştırırken; konuyu değerlendirmeye yardımcı hareket noktaları ve ipuçları 
olarak, İslâm hukukçularının benzer meseleler karşısında ortaya koydukları içtihat hukuku ve doktriner 
görüşlerden de yararlanılması bir hukukçu için elbette önemlidir. 

Bu bağlamda genelde sigorta, özelde zarar (tazminat) sigortaları ile bazı meblağ sigortası 
sözleşmelerinde, "riziko gerçekleşmediği takdirde, sigortalının ödediği primlerin karşılıksız kalması, 
riziko meydana geldiği durumlarda ise primlerin tutarını çok aşan bir meblağın sigortalıya ödenecek 
olması klasik sözleşme yapılarına ve ölçülerine göre bir belirsizlik ve dengesizlik taşıdığından, 
sigortanın dinî hükmü konusunda ciddi tereddüt ve itirazlar olmuştur. Ancak devletin tesis ettiği 
"sosyal sigorta" ile "kooperatif teşekküllü sigortalar" genelde câiz görülürken, tartışmalar, İslâm’a 
aykırılık iddiaları, daha çok özel sigortalar ve bunlardan da genellikle meblağ sigortaları hakkında 
yoğunlaşarak süregelmiştir. Zira bu tür özel ve ticârî meblağ sigortalarında, (İslâm hukukunun 
sözleşmeleri olabildiğince arındırmayı hedeflediği) belirsizlik, tâlih ve tesâdüfe bağlı olma, haksız 
kazanç elde etme gibi olumsuz önceliklerin (belli ölçüde de olsa) varlığı iddia edilerek, son devir İslâm 
bilginlerinin önemli bir kısmı bu tür sigortaların İslâm hukukunun genel ilke ve amaçları ile 
bağdaşmayacağı görüşündedirler. Ancak, bu gruptaki bilginler, ticârî sigortaya, belli ihtiyaç ve zaruret 
halinde başvurulabilecek istisnai bir çözüm olabileceği şeklinde farklı yaklaşım ve gerekçeler de ileri 
sürmektedirler. Yine bu grup bilginler, genellikle devlet eliyle kurulan sosyal sigortayı İslâm’ın tecviz 
ve teşvik ettiğini söylerler. Keza yardımlaşma sigortalarının hem İslâm kültür geleneğine hem de 
günümüzün şart ve imkânlarına uygun olacağı görüşünü ileri sürerek de ilkesel bazda sigortaya karşı 
çıkmadıkları anlaşılmaktadır. 

             Tereddütler, farklı görüş ve itirazlar, daha çok özel sigortalardan ticârî meblağ sigortaları 
hakkında yoğunlaşmıştır. Zira bu tür sigortaların konusu insan hayatı olup onun hayatı süresince 
karşılaşabileceği riskler için önlem almayı sağlayan, ekonomik bağlamda ise kişilerin küçük 
birikimlerini değerlendirip geleceklerini güvence altına almaya çalışan, uzun vadeli fonlarla ülke 
ekonomisine kaynak teşkil eden, kredi temininde kolaylık sağlayıp krediyi işler hale getiren, yerine 
göre devletin sosyal güvenlik kurumlarında ortaya çıkan boşlukları dolduran, hem kişilere hem de ülke 
ekonomisine büyük bir katkı da sağlayan bu sosyal müessesenin, mahiyeti ve İslâm hukuku açısından 
bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Zira gelişmiş ülkelerin kalkınmasında lokomotif rol 
üstlenmiş olan meblağ sigortaları fonları, halen gelişme sürecinde bulunan ülkelerde kalkınma 
hamlelerinin temel dinamiklerinden birini teşkil eder. Sigortalıların gönüllü tasarruflarıyla oluşan, 
kurumsal yatırımcı sıfatına ulaşan bu özel sigorta fonları,  mâlî sektör yoluyla verimli ve etkin çeşitli 
piyasalardaki yatırımlara yönlendirilerek iktisâdî kalkınma için de gerekli ve istikrarlı bir fon kaynağı 
da oluştururlar.  
 Günümüzde insanlık hayatına böylesine giren, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyal 
siyaset gibi disiplinlerle ilişkisi bulunan sigorta,  hukukî bir müessese haline gelmiş bulunmaktadır. 
Zira çağımızın bir özelliği de sosyal güvenlik çağı oluşu, sosyal güvenlik hizmetlerini de bir insan 
hakkı disiplini haline getirmiş ve bir devlet yükümlülüğü kılmıştır. Bir sosyal güvenlik disiplini olarak 
da sigorta, rizikolara karşı güvence ihtiyacından doğmuştur. Sigortanın fonksiyonu ise tehlikeyi 
önlemek olmayıp tehlikeden doğabilecek rizikolara karşılık kaybın yerine belirli iktisadi değeri 
getirmek suretiyle riziko zararının giderilmesidir. Yani bireylerin bedensel, ekonomik ve destekten 
yoksun kalma gibi zararlarını telafi etme maksadına yönelik bir tekniktir. 
 Ülkemizde devlet tarafından organize edilen ve cevaz verilen sosyal sigortalar ile özel hukuk 
tüzel kişilerce organize edilen özel sigortaları birbirinden ayıran karakteristik özellik nedir? Keza 
ticârî sigortalar ile yardımlaşma sigortaları arasındaki fark nedir? Bu bağlamda genel ve özel 
sigortalar ile ticârî ve yardımlaşma sigortalar arasında mahiyet ve pratik işleyiş farkı var mıdır? 
Sigorta konusunda ihtilafa neden olan esaslara geçmeden önce, sigortanın temelini oluşturan 
sorumluluk hukuku ve sosyal güvenlik hukuku üzerinde kısaca durulacaktır.  
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II. SOSYEL DEĞİŞMELER KARŞISINDA SORUMLULUK HUKUKU  
 
 Toplumsal yapıları genellikle tarım, sanâyi ve bilgi toplumu diye üçe ayırmak mümkündür. 
Bilindiği üzere sanâyi devriminin, toplumların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarını 
değiştirdiği, tarım toplumu şartlarından sanâyi toplumuna geçişte birçok alanda yeni problemleri 
ortaya çıkardığı bir olgu/realitedir. Tarım toplumunda uygulanan bir kanunu, sanâyi toplumlarında 
aynıyla uygulamak çoğu kez mümkün değildi. Aynı şekilde bu toplumlardaki sosyal güvenlik 
müesseselerin de yapısal değişikliğe uğramaları da kaçınılmazdı.2 Sanâyi ve teknolojik devrim, hukuk 
biliminde de büyük çapta bir zihniyet değişikliğini beraberinde getirmiştir. Bu devrimle birlikte borçlar 
hukukunda pek çok yeni hükümler vücut bulmuş, ticâret hukuku, iş hukuku, eşya hukuku gibi yeni 
hukuk branşları ortaya çıkmış bunlardan başka birçok hukuk dalında da yeni gelişmeler olmuştur. 3 Bu 
gelişmelerden bütün hukuk branşlarında olduğu gibi, sorumluluk hukuku ve sosyal güvenlik hukuku da 
nasibini almıştır.  

 Bilindiği gibi geleneksel toplumlarda tazmin sorumluluğu kural olarak failin kusurlu 
olmasına bağlıydı.4  Dar manadaki sorumluluk hukuku sebebiyle herkes hukukça korunan 
varlıklarında, özellikle mal ve şahıs varlıklarında meydana gelen zarara “kusur ilkesi” gereği bizzat 
katlanmak zorundaydı.5  Klasik kusur ilkesinin sosyal değişmeler karşısında yetersiz kalışı, geniş 
manada sebep sorumluluğunun hukukî kabulüne de zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, sosyal 
değişmeler sonucunda kusur ilkesinin yanı sıra sebep sorumluluğu ilkesi kabul edilerek bazı 
nedenlere dayandırılmıştır.6  Sorumluluk hukukundaki bu gelişme daha sonra kusur aranmaksızın veya 
hukuka aykırılık söz konusu olmaksızın yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Hukuka 
aykırılık bulunmamasına rağmen, sorumluluğun söz konusu olduğu hallerde, haksız fiil 
sorumluluğundan bahsedilemezse de bu hallerde de kusur aranmadığı için kusura dayanmayan 
sorumluluk kapsamında ele alınmıştır.7  Son yüzyılda teknik ve teknolojik alanlardaki bu gelişmeler, 
kusursuz sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğu kavramını ortaya çıkartmıştır. Sorumluluk 
sigortası, sadece sebep ve tehlike sorumluluğunun sert ve ağır sonuçlarını hafifletmekle kalmamış, 
aynı zamanda bu sorumluluk türünün genişleyip yayılmasına da katkıda bulunmuştur. Böylece burada 
ferdi nitelik taşıyan “sorumluluk hukuku” ile sosyal nitelik taşıyan “sigorta hukuku” yan yana 
getirilmiş bulunmaktadır.8 Kusursuz sorumluluk hukuku gereğince, rizikoyu giderme yükümlülüğünü 
doğuran sözleşmelerin başında sigorta sözleşmeleri gelmektedir. Burada zararı yüklenen kişinin 
zararın doğmasında kusurlu bir davranışı söz konusu değildir. Bu tür sözleşme ile sigortacı ödenecek 
belirli prim karşılığında, sigorta ettirene karşı, sigortalı yönünden tehlikenin gerçekleşmesi halinde 
doğacak zararlı sonuçları gidermeyi taahhüt ederek teminat verir. Bu bağlamda haksız fiil 
sorumluluğundan değil, "hukuka aykırı olmayan bir fiilden (iradî) sorumluluktan" söz edilmeye 
başlanmıştır. Yani bir kimse sözleşme ile (irâdî olarak) bir başkasının uğrayacağı zararı gidermeyi, 
tazmin sorumluluğunu üzerine alabilmiştir. 9 Sigorta hakkındaki bu genel bilgilerden sonra, sigortanın 
İslam hukuku açısından değerlendirilmesine geçebiliriz. 
                                                           
2Klasik sosyal güvenlik sistemleri; şüphesiz, ekonomik, siyasal, sosyolojik, demogragik vb. yapılardan etkilenmiştir. Taf bkz Talas Cahit, 
Sosyal Ekonomi, 6. Baskı, Ankara 1983, s. 526;  Şakar Müjdat, Sosyal Sigortalar Uygulaması, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 26.  
3Aktan, Hamza,"İslâm Hukukunun Dinamizmi" Adlı Makale, Din Öğretimi Dergisi, MEBY, sa. 35,Temmuz1992, s. 22. 
4 Oğuzman, Kemal-Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Yayınları, İstanbul 1995, s. 503; BK. 55–58. Md; MK. 320–656. Md; 
Özsunay, Ergün – Dural, Mustafa, "Sorumluluk Hukuku’ndaki Değişiklikler Karşısında Sigorta", Adlı Makale, Sigorta Hukuku Dergisi, III. 
sa. 1. AİDA Türk Gurubu Yayınları, Ankara 1986, s. 35. 
5BK. 41; Deschenaux, Henri Tercier Pierre, Sorumluluk Hukuku, (çev: Özdemir Salim), Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 1. 
6 Taf. bkz. Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beka Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 1998, I, s. 461; Oğuzman-Öz, s. 462. 
7 Taf bkz. İnan, Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, AÜHFY, Ankara 1984, s. 248–251; Karahasan, Mustafa Reşit, Sorumluluk ve 
Tazminat Hukuku, Sermet Matbaası Hukuk Dizisi, İstanbul 1989, I.  s. 425–426; Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 
Ankara 1997, s. 174; Oğuzman-Öz, s. 462–633; Taf. bkz. Özdemir, H. Enver, Tazminat ve Sigorta Davaları, Batur Matbaası, İstanbul 
1975, s. 106; Gözübüyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara 1995, s. 275–287; Taf. bzk. Deschenaux, s. 218; Yargıtay, 
HGK, 18.3.1987, 9–722/203, Tekstil İşveren Dergisi, Mayıs 1988, s. 20. 
8 Eren, I. s. 475–478. 
9 Taf. bkz. Eren, I. s. 476. 
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    III. İSLÂM HUKUKUNUN KALASİK KAYNAKLARINDA SİGORTA 
 Klasik fıkıh kitapları içinde doğrudan sigorta ile ilgili tek söz bilindiği kadarıyla Reddü’l-

Muhtar adlı haşiyede İbn Âbidin tarafından söylenmiştir.10 Doktriner bazda meseleyi ilk olarak ele 
alan İslâm hukukçusu İbn Abidin, "sigorta" ismini verdiği bu sözleşme üzerine incelemesini oldukça 
uzak bir münasebet içinde ele almış ve bunu Kitabu’l-Cihad’ın "Müste’men" babında zikretmiştir. 
Burada zikretmesinin sebebi, yabancı ticâret müesseselerinin müste’men olarak İslâm ülkesine 
girmeleri ve ticârî bağlantılarını sigortalı olarak yapmalarıdır.11 

İbn Âbidin, sigorta sahibi dediği sigortacı ile yapılan sigorta sözleşmesinin, İslâm ülkesinde 
yapılması ile yabancı ülkede yapılması durumlarını (belki de sosyal siyaset gereği)  birbirinden 
ayırıyor. İbn Âbidin’e göre İslâmî hükümlerin tatbik edildiği İslâm ülkesinde yapılan sigorta 
sözleşmesinin, sigorta bedelini almak câiz değildir. Eğer sigorta sözleşmesi yabancı ülkede yapılmış 
olur da sigorta sahibi, İslâm ülkesinde oturan tâcire, zâyi olan malının bedelini gönderirse bu takdirde 
onu almak câiz olur. Çünkü bu,  aldatma ve hıyanet bulunmaksızın harbinin malını, rızasıyla almaktan 
ibarettir. İslâm ülkesinde yapılmış fâsit bir sözleşme değildir ki bizim hükümlerimize tâbi olsun 
demektedir.  Buna göre yabancı memlekette bulunan sigortacıyla, bir Müslüman’ın orada sözleşme 
yapması, riziko gerçekleşince İslâm ülkesindeki sigortacının vekilinden sigorta bedelini alması câiz 
görülmüştür. Bu husus da İmam-ı Azam ve İmamı Muhammed’e göre gayri müslimle yabancı ülkede 
fâsid sözleşmeler yapılması câiz görülen ictihadî temele dayandırılmıştır.12 Diğer üç mezhep âlimleri 
Şâfî, Mâlikî, Hanbelî ve Hanefi mezhebinden Ebu Yusuf’a göre ise bahsi geçen bütün muameleler 
İslâm ülkesinde olduğu gibi yabancı ülkede de câiz değildir.13  

  İbn Âbidin, sigortanın câiz olmadığı şeklindeki görüşünü, Hanefi mezhebinde açıkça yer alan 
ücretle emanetçilik ve yol tehlikesi tazminatı gibi iki meseleye dayandırmaktadır. Şu var ki bu ikisine 
kıyasen sigorta tazminatının câiz olması gerekir. İbn Abidin’in ifadelerinden, doğrudan doğruya 
yapılan bu kiralama sözleşmesinden bağımsız yeni/isimsiz bir sözleşmenin hükmünü tespite çalışan bir 
araştırıcı gibi davranmadığı anlaşılmaktadır. Zira eğer böyle olsaydı ilk olarak bu konuyu muamelat 
konuları içinde ele alır, sigortayı sadece gemiyi kiralayan Müslüman tâcirin sigorta acentesine verdiği 
bir miktar para olarak görmeyip bu sözleşmenin mahiyetini araştırırdı. Bundan sonra da sigorta 
sözleşmesinin unsurları ve özellikleri açısından inceler, sigorta organizasyonu hakkındaki 
düşüncelerini belirtirdi. Sonuç olarak da bu sözleşmeyi ya câiz görür ya da ilk akla gelen şekliyle 
(çağdaş İslâm hukuk bilginlerinin bazılarının yaptığı gibi) ribâ ve/veya garar unsurları sebebiyle 
meşru bulmazdı. Oysa İbn Âbidin, böyle davranmayıp Müslüman tâcirin müste’men temsilci ile 
yaptığı sözleşmeyi, sigorta sistem ve organizasyonunun parçası olan gemi kiralamadan tamamen 
bağımsız bir sözleşme olarak ele almamıştır. Bunun sonucunda bu işlemin hükmünü en güzel anlamda 
"emanet sözleşmeleri" çerçevesinde ele almış ve böyle bir sözleşmede telef olan malın tazmini için 
klasik fıkıh kitapları ve isimli sözleşmeler içinde bir sebep aramaya çalışmıştır. Bu da taklit döneminin 
bilinen görüntüsünün tabii sonucudur. Görüldüğü gibi İbn Âbidin, sorumluluk hukukunun dar 
manadaki kusur ilkesi gereğince hareket etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Tabii olarak da telef olan malın 
tazmini, bu çerçevede bir zemine oturtulamamıştır. Bu sebeplerden dolayı İbn Âbidin’in 
müste’menden sigorta bedelini almaya cevaz vermemesi, bu sözleşmenin mahiyeti itibarıyla geçersiz 
olduğu şeklinde yorumlanmaya bütünüyle müsait değildir. 

                                                           
10İbn Abidin, Muhammed b. Emin, Reddü-l Muhtâr, Karaman Yayınları, İstanbul 1884, , IV. s. 170–171; aynı müellifin Mecmuatür Resâil, 
II. s. 175–177. 
11 Bkz. İbn Abidin, Reddü-l Muhtâr, IV. s. 170. 
12 Taf. bkz. İbn Âbidin, Reddü-l Muhtâr, IV. s. 159–171; aynı müellifin Mecmuatür Resâil, İstanbul 1325. II. s. 175–177.  
13Taf bkz. Serahsi,  Şemsüddin Muhammed b. Ahmet, el-Mebsut, I-XXX, Beyrut 1978, XIV, s. 56; Kâsâni, Alaeddin Ebu Bekir b. Mesud, 
Bedâi’u’ş-Sanâi’ fi tertibi’ş-Şerâi, V, Kahire  1910, s. 192; İbn Âbidin, Reddü-l Muhtar, IV. s. 188; Heyet, Feteva’i-Hindiyye,  III, s. 248; 
Özel, Ahmet,  İslâm Hukuku’nda Ülke Kavramı: Dâr’ul-islâm Dâr’ul-harb, 4. Baskı, İstanbul 1991, s. 109–285; aynı müellifin "Dâru’l-harb-
Dâru’l-İslâm", DVİA, VIII, s. 536–542; "Dâru’l-harb-Dâru’l-İslâm", İİİGYA, I. s. 384–385. 
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    IV. ÇAĞDAŞ HUKUK BİLGİNLERİNİN SİGORTAYA BAKIŞLARI 
 Bilindiği gibi sigorta, kurumsal bazda, hukukî yapısı itibariyle, "sosyal sigorta" ve "özel 

sigorta" şeklinde iki farklı disipline sahiptir. Buna göre devlet tarafından kurulan ve korunan "sosyal 
sigortalar", çağdaş İslâm hukukçuları tarafından geniş tartışmalar neticesinde genellikle câiz 
görülmüştür. Sosyal sigortalarda, sigortalının ödediği primler, bireylerin irâdelerine bakılmadan 
alındığı için bir tür "vergi" niteliğinde algılanmıştır. Yapılan kesintilerin mecburi olması, ödenen 
fazlalığın devletin vatandaşına bir ihsanı olarak kabul edilmesi gibi gerekçelerle zamanla ihtiyaç ve 
zarureten de olsa cevaz verilmiştir.14 Özel sigortalar ise ya kâr gayesi güden bir "anonim" ticârî 
şirket ya da "kooperatif" teşekkül tarzında organize olmuş bir ortaklıktır. Kooperatif teşekküllü 
sigortalarda gaye, sigortacının kâr amacı olmayıp, rizikoların gerçekleşmesiyle doğan zarar ve kötü 
sonuçların yükünün üyeler arasında paylaşılarak azaltılmasıdır. "Kooperatif teşekküllü sigortalar” da 
yine çağdaş İslâm hukukçularınca genellikle câiz görülmüştür.15 Ancak çağdaş İslâm hukukçuları 
arasındaki bu genel anlayış, "anonim şirketler"  tarafından yürütülen "ticârî sigorta" işlemlerinin 
hükmü konusunda sigortanın “kumar ve bahis, garar ve cehâlet, ribâ ve fâiz” içerdiği gerekçesiyle 
bozulmakta ve yerini derin bir fikir ayrılığına bırakmaktadır. Bu tür sigortaya yaklaşımları 
bakımından da çağdaş İslâm hukuk bilginlerini iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grup İslâm 
hukuk bilginleri, bu özel sigorta türlerinden özellikle tazminat ve meblağ sigortaları sözleşmelerinde, 
İslâm’ın haram kıldığı, kumar ve bahis, garar ve cehâlet, ribâ ve fâiz gibi sözleşmeden ayrılmayan 
(lazım) vasıfların varlığını iddia edip alternatif olarak özgün İslâmî kurumların teşekkül 
edilebileceğini öne sürerek, genellikle meblağ sigortası sözleşmelerini şans ve tâlihe bağlı sözleşme 
sayıp haksız kazanca yol açabileceği endişesiyle fâsid veya bâtıl görüp meşru saymamaktadırlar. 
Müslüman ülkelerde yapılan çalışmalar, sunulan tebliğler, yayınlanan makalelerde genellikle bu 
duruma (sigortanın garar ve fâiz ilişkisine) dikkat çekilmiştir.16 Diğer grup hukuk bilginleri ise sigorta 
sözleşmelerini, temel ve tâlî kaynaklardan hareketle tek, iki ve çok taraflı benzer hukukî ilişkilere 
kıyas ederek; sözleşme serbestîsi ilkesi gereği, hakkında yasaklayıcı nass da bulunmadığından yeni bir 
sözleşme addedip her iki sigorta türünün de mahiyeti itibariyle aynı olup aralarında karakteristik bir 
farkın bulunmadığı, her birinin de sonuçta aynı kapıya çıkacağından, haksız kazanca yol açmamak 

                                                           
14 İslâm Fıkıh Akademisi Mecmuaları, C. II, sa. 2. Riyad 1986, s. 731;"Mecelletü Mecmei’l-Fıkhı’l-İslâmî", II, sa. 2, s. 544 -1211’de 
toplanmıştır. Hamidullah, Muhammed, İslâm’a Giriş, Nur Yayınları, Ankara 1961, s. 200; Bardakoğlu, Ali, İlmihal (İslâm ve Toplum), 
Türkiye Diyanet Vakfı İsam Yayınları, II, s. 453; Karaman, Hayrettin, İslâm’a Göre Banka ve Sigorta, Nesil Yayınları, İstanbul 1992, s. 255-
265; Döndüren, Hamdi, Ticaret Rehberi, Erkam Yayınları, İstanbul trs, s. 270. 
15 Taf. bkz. Abduh, Abdülmuttalib, et-Te'minü-l-İslâmiyyü, Daru'l-Kitâbi'l-Câmî, Kahire 1988, s. 1–237; Yusuf, Muhammed Fazlı, "Brıef 
Outlıne Of On The Concept And Operatıonal System Of Takaful Busıness (Islamıc Insurance)", Adlı Tebliğ, 1. Uluslararası İslâm Ticaret 
Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Kombad, Konya, 1977, s. 955–968;  Dalgın, Nihat, İslâm’ın Işığında Sigortacılık, 
Trabzon 1996,  s. 234-300. 
16 Sigorta, birçok İslâm konferansında müzakere konusu yapılmıştır. Sigorta konusunda ilk tespit edebildiğimiz sempozyum 1961’de Şam 
üniversitesi konferans salonunda "İslâm Hukuk Haftası" adı altında tertip edilen ve çeşitli İslâm ülkelerinden bir çok İslâm hukuk bilgininin 
katıldığı kongrenin ikinci tebliğ konusu sigorta olup "İslâm Hukuku Zaviyesinden Sigorta" adlı tebliğini ilk önce genişçe M. Ahmed ez-
Zerka sunmuştur. Daha sonra 1965 yılında Kahire’de toplanan İslâm Araştırmalar Kongresi, 1969 yılında yılında Kuala Lumpur da yapılan 
kongrede, 1972’de Libya’da ve 1976 yılında Mekke’de yapılan Birinci Uluslararası İslâm Ekonomisi Konferansı, 1985’de İslâm Fıkıh 
Akademisi Cidde’de gerçekleştirdiği 2. dönem toplantılarında, Son olarak da ülkemizde 1. Uluslararası İslâm ticâret hukukunun 
günümüzdeki meseleleri kongresi 29 Eylül 1996 tarihi’nde Konya’da gerçekleştirmiş olduğu toplantıda sigorta konusu müzakere edilmiştir. 
Bütün bu toplantılardan elde edilen sonuç, devlet teşekküllü sigortaların genellikle caiz olduğu, ticârî sigortaların ise garar, kumar ve ribâ 
unsuru taşıdığından câiz olmadığıdır. Ancak Müslümanlar, yardımlaşma amaçlı alternatif sigorta modelleri gerçekleştirmek zorunda olduğu 
da ifade edilmiştir. Bu tartışmalar hakkında geniş bilgi için İslâm Fıkıh Akademisi dergisinde veya sigorta hakkında yapılan çalışmalarının 
hemen hemen bütününde karar metinlerini ve müzakerelerini bulmak mümkündür. Bkz. Musleh-Ud-Din, Mohammad, Insurance And 
Islamıc Law, Londra 1969, s. 153–165;  Zerka, M. Ahmet, "et-Te’min ve İadetü’t-Te’min", Adlı Tebliği, Fıkıh Akademisi Dergisi İçinde, II, 
sa. 2, Riyad 1986-1407, s. 610-733. Müslüman toplumlarda, çağdaş problemler ve çözüm yolları hakkında düzenlenen sempozyumlarda 
sigortayla ilgili sunulan tebliğler ve ortak karar metinleri El - İktisâdü’l-İslâmî, Cidde 1985 s. 1- 606; Karârâtün fi'l-İktisâdi’l İslâmî, - Cidde 
1987, s. 1-439. Ayrıca Mısır’da İslâm Fıkıh Kurulu (Mecma’u’l-Buhus), çağdaş problemlerden biri olan sigorta konusunu ele almış 
"Mecelletü’l-Buhusi’l-İslâmiyye", sa. 19. Riyad 1987.  s. 1–133;  sa. 20,  s. 1-144 iki dergi halinde yayınlamıştır. Dalgın, Nihat, "Kaza, 
Hayat ve İşsizlik Sigortalarına Yeni Bir Yaklaşım", Adlı Tebliği, 1. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri 
Kongresi, Şirket ve Yönetimi Finans ve Borsa, Zekat, Fâiz Sigorta, Tebliğler, Müzakereler, Sonuç Bildirileri, Kombad Yayınları, Konya 1997, 
s. 978-920. 
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(ribâdan uzak olmak) kaydıyla meşru saymaktadırlar.17 Görüldüğü üzere çağdaş İslâm hukuk 
bilginleri genellikle,  devlet teşekkülü olarak kurulan sosyal güvenlik kurumlarını dinin özüne uygun 
görürlerken hukukî düzenlemesi devlet tarafında yapılan ve denetlenen özel sigortalar konusunda 
farklı görüşler beyan etmişlerdir.18  

  1. SOSYAL SİGORTALAR İLE ÖZEL SİGORTALAR  
  Sosyal sigortalarda organizasyonu genelde devlet üstlenmişken; özel sigortalarda bu organize, 
özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılmaktadır. Ancak sigortacının kamu hukuku veya özel hukuk 
tüzel kişi olması, uluslararası alanda, her iki sigorta kolunu birbirinden ayırmaya yeter bir kriter 
değildir. Bunun sebebi de özel sigorta şirketlerinin, tamamen özel hukuk hükümleri dairesinde 
teşekkül eden "anonim" veya "kooperatif şirket" şeklinde kurulup, 7397 sayılı SMK hakkındaki kanun 
hükümlerine göre Ticâret Bakanlığı marifetiyle denetlenerek bir nevi devletleştirilmiş (devlet 
denetimli) kuruluşlar olmasıdır.19 
  Her ne kadar "mecburilik" esası sosyal sigortalar,"ihtiyarilik" esası da özel sigortalar için 
bahis konusu ise de bu kriteri de istisnasız olarak uygulamak mümkün değildir. Sosyal sigortaların 
iradi olmayan, mecburi sigorta mahiyetinde olması, kaynağını kanundan alması yanında, özel 
sigortalar, irâdî sözleşmeler olup kaynağını yine de kanundan almaktadırlar. Her iki sigorta şeklinin, 
istisnaî olarak zorunlu ve ihtiyarî olanları da vardır.20 Geçmişte özel sigorta ile sosyal sigortayı 
birbirinden ayıran kriter, zorunlu veya ihtiyarî olması durumuna bağlı idi. Bugün bu kıstas ortadan 
kalkmıştır. Ülkemizde ve birçok memlekette özel sigortaların bir kısmı için sigorta yapma zorunluluğu 
getirilmiştir. SMK. 29. maddesinin 2. fıkrasına göre "Bakanlar kurulu kamu yararı açısından şahıslara 
ve topluma zarar ika edebilecek her çeşit meslek ve faaliyetlere karşı teminat oluşturması maksadı ile 
gerekli gördüğü sigorta türlerini mecburi hale koyabilir."21 

  Sosyal sigortalarda teminat altına alınan riskler, kural olarak, özel sigortanın karşıladığı 
risklerden farklıdır. Zira sosyal sigorta risklerinin aktüeryal hesaplara göre tespiti daha güçtür. Bu 
riskler, hastalık, meslek hastalığı, işsizlik, iş kazası, maluliyet, ihtiyarlık, ölüm, analık olarak sayılır. 
Ancak bu aktüerya hesaplarına göre tespit edilen risk primleri ile iki sigorta çeşidini birbirinden 
ayırmak oldukça güçtür. Sosyal sigortalar ölçülemeyen rizikoları da teminat altına alırken, özel 
sigortaların ölçülebilen rizikoları teminat altına alması kuraldır. Yapılan hesaplamalar, yılların 
deneyimi, “istatistik veriler” ve "büyük adetler kanunu" uyarınca yapılır ve alınacak primler ile 
sağlanacak yardımlar buna göre belirlenir.22 

   Sosyal sigortada toplanan primlerle o yıl içerisindeki rizikolar karşılanır. Bu itibarla sosyal 
sigortalarda “dağıtım sistemi” esas alındığından, genç nesiller yaşlı nesilleri desteklemekte ve genç 
nesillerin ileride karşılıksız kalmaları ihtimâli de bulunmaktadır. Sosyal sigortanın bu açıklarını devlet 

                                                           
17Beşer, Faruk, "İslâm Şeriatı Açısından Sigorta", Adlı Tebliği, 1. Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri 
Kongresi, Şirket ve Yönetimi Finans ve Borsa, Zekat, Fâiz Sigorta, Tebliğler, Müzakereler, Sonuç Bildirileri, Kombad Yayınları, Konya 1997, 
s. 844–874; Vehbe, Ali Tevfik, Çağdaş Hukukta ve İslâm Hukuku’nda Sigorta" adlı makale (Çev: Servet Armağan), Mukâyeseli Hukuk 
Araştırmalar Dergisi, İÜMHEY, sa.10, İstanbul 1973, s. 97-99. 
18 İslâm Konferansı Teşkilatı, İslâm Fıkıh Akademisi, Kararlar ve Tavsiyeler, Karar 9, İstanbul 1995, s. 20; Taf. bkz. 1965 yılında 
Kahire’de toplanan İslâmi Araştırmalar Kongresi, 1969 yılında Kuala Lumpur’da yapılan kongrede de hep aynı kararlar çıkmıştır. Daha 
sonra 1975–1976–1977 yıllarında Mekke’de yapılan 1.ve 2. Uluslararası İslâm Kongresi, bkz. MBİD, sa. 19, s. 93; Faysal Mevlevi, 
Nizamü’t Te’min ve mevkıfu’ş-Şer’iati minhu, Beyrut 1988, s. 143-155. Abduh, A., s. 198-199. Musleh-ud-dın, s. 143; Bardakoğlu Ali, 
"Sigorta", İnanç İbadet İtikat Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, IV. s. 125. Dalgın, s. 158; Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, 
Diyanet Dergisi, sa. 83, Kasım 1997, s. 22; İşcan, Yaşar, (Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi), Güncel Dini Konular, DİBY, Ankara 1998, s. 
195–222. 
19 Taf bkz. Tuncay, A. Can, Sosya Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 106–107; Bozer, Ali, "Sosyal ve Özel 
Sigortalar Arasındaki Münasebetler", Adlı Malale, AÜSBFD, sa. 2, XVII, Ankara 1963, s. 31–34. 
20 Şakar, Müjdat, Sosyal Sigortalar Uygulaması, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 59–60; Tunçomağ, Sosyal Sigortalar, Beta Yayınları, 
5. Baskı, İstanbul 1990, s. 165–168. 
21 Arseven, Haydar, Sigorta Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 1991, s. 2; Kubilay, Huriye, Özel Sigorta Hukuku, Barış Yayınları, İzmir 
2003, s. 4. 
22 Şakar, s. 59–60; Okur, Rıza Ali – Güzel, Ali, Sosyal Güvenlik Hukuku, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 13–28.  
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kapatmaktadır. Hâlbuki özel hayat sigortaları “fonlama esaslarına” göre çalışır. Sigortalıdan tahsil 
edilen primlerle bu sigortalıya dönecek sigorta bedeli arasında denge tesis edilmiştir. Bu itibarla özel 
sigorta müesseselerinin aktüeryal bilançolarında, nazarî olarak açık yoktur. Bu gibi sigortalara da 
zaman içerisinde "devlet garantisi" sağlanmıştır.23 

Her ne kadar özel sigortaların bütün esasları sosyal sigortalara uygulanamaz ise de temel 
düşünceler her iki sigorta türünde de aynıdır. Bu husus, yasa koyucunun sigorta terimini bütün sosyal 
sigorta mevzuatında bilerek kullanmış olmasından da anlaşılmaktadır. Bu sebeple iki sistemin mahiyeti 
yani özü bakımından bariz bir fark görülmemektedir.24 Birey ve topluma hizmet sunan bu iki sigorta 
kolunu genel manada birbirinden ayıran kriterleri bulmak, bilhassa uluslararası alanda son derece 
zordur. Bu sigorta çeşitleri, aynı veya farklı ekonomik yapıya sahip ülkelerde mevcut olan farklı 
hukukî kurallara göre değişmektedir. Bu iki sigorta kolunun birbirinden ayrı gibi gözüken özellikleri 
olsa da son zamanlarda sosyal güvenlik tedbirlerinin de bir sigorta çeşidi olduğu görüşü ağır 
basmaktadır.25 Bilindiği üzere iktisâdî açıdan farklı iki dünya görüşünü yansıtan zorunlu sosyal 
güvenlik müesseseleri ile ihtiyarı özel güvenlik tedbirleri diğer bir ifade ile sosyal sigortalar ile özel 
sigortaları birbirinden ayıran kriterler kesin çizgilerle ifade edilemeyip özü itibariyle aynı gayeye 
yöneliktir. Sonuçta dini açıdan sıcak bakılmayan özel sigortalar ile zorunlu emeklilik sigortası (SSK. 
ES. Bağ-Kur =SGK) arasında karakteristik bir farkın bulunmadığı söylenebilir.  

Genellikle karşılıklı sigortada, daha çok mahdut sayıda kişilerin bir araya gelmesiyle kurulan 
bir yardımlaşma tekniği ile tehlikelerin zararlarından korunmak gayesi bulunmaktadır. Ancak 
ortakların sayısı artıp birbirlerini tanımayacak duruma gelmesi, farklı risk branşlarının ortaya 
çıkması nedeniyle sabit primli sigorta ortaya çıkmıştır. Bu yüzden sigortalılar arasındaki 
yardımlaşmayı kurumsal bazda organize edecek şirket yönetimine de ihtiyaç duyulmuştur.26 Konu 
hakkında çalışma yapanlar kooperatif usullü yardımlaşma sigortalarını ticârî sigortaya alternatif 
sunarak ticârî sigortaya itiraz etmişlerdir. Buna göre ticârî sigorta ile yardımlaşma sigortası arasında 
farkın olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. 

 
              2. TİCÂRÎ SİGORTA İLE YARDIMLAŞMA SİGORTALARI  

İslâm hukuk bilginlerinin geleneksel yaklaşımcıları, ivazlı ticârî sigortaya karşılık, 
yardımlaşma sigortasını alternatif bir yol olarak öne sürer ve bu tür sigortalara ödenen primleri teberru 
niteliğinde algılarlar. Bu sebeple de kooperatif usullü sigortalarda ribâ ve garardan 
bahsedilemeyeceğini söylerler.27 Bu tür sigortada, sigortayı yaptıran şahıslardan ayrı kârını düşünen 
bir sigortacı olmadığından ve bu sigortaya katılan kişilerin belirli bir miktar teberruda bulunmayı 
taahhüt ve vaad etmesinden dolayı bu görüş fıkıh akademileri tarafından da kabul görmüştür.28 Ancak 
yardımlaşma sigortasını böyle düşünmek, bu sigorta sistemini basite indirgemekle bir gerçek 
dikkatlerden kaçırıldığı sanılmaktadır. Zira bu tür bir sigortaya katılan kişide temel düşünce teberru 
niyeti değil tehlikelerin zararından korunmaktır. Gerçekten de niyetlere bakmadan sırf maddî 
verilerden hareket ettiğimizde de bu tür sigortada ödenen iştirak paylarının, zararın telafisi için yani 
zarara uğrayan sigortalının elde edeceği bir hak karşılığında olduğunu görürüz. O halde yardımlaşma 
sigortası da aslında özü itibariyle ticârî sigortadan farksız (ivazlı (=muâvazalı) bir sözleşmedir. Bu 
                                                           
23 Bozer, Sigorta Hukuku Ders Notları, Ankara 1976, s. 77–78; Bozer; a.g.m, s. 35–37. 
24 Rıchardson, J. Henry, İktisâdî ve Mâlî Yönüyle Sosyal Güvenlik, (Çev: Turan Yazgan) İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1970, s. 
47–48; Tunçomağ, "Sosyal Sigortalar Kavramı ve Özellikleri" Adlı Makalesi, Reasürör Dergisi, sa. 23, Ocak 1977. s. 7; George Wannagat, 
Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, I. Band,1 ve oradan alınan; Kaskel/Sitzler, Grundriss des sozialen Versicherungsrechts, Berlin 
1912, s. 9–10; Tunçomağ, SS, s. 149; Kender, Rayegân, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, Filiz Yayınları, İstanbul 1995, s. 104–105; 
Beşer, a.g.t, s. 869. 
25Dilik, "Sosyal Güvenlik Kavramı", Adlı Makale, BTHD, sa. I. Haziran 1987, s. 56; Tunçomağ, SS, s. 149; aynı müellifin Reasürör, a.g.d, sa. 
23, 1997, s. 8. 
26Bkz. Zerka,  M. Ahmet, Nizâmü’t-Te’min Hakikatühü ve-er-Ra’yüş-Şer’iyyi fihi, Beyrut 1984, s. 127-169; Semâhi, Muhammed 
Muhammed, "Bedilün li’t-Te’min", 1976 yılında 1. İslâm İktisat Toplantısında sunmuş olduğu tebliği, Teksir, s. 37-40. 
27 Faysal Mevlevi,  s. 167; Abbas Hüsnü, Akdü’t Te’min fi’l Fıkhhi’l İslâmi ve’l Kanun Mukâren, Kahire trs, s. 73. 
28 İFAM, II. sa. 2, s. 645. 
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sebeple ticârî sigorta ile aynı hükmü taşıyor olması gerekmektedir.29 Ancak ticârî sigortayı câiz 
görmeyip sadece yardımlaşma sigortasına cevaz verenlerin bir kısmı bu problemi fark etmiş gibi 
görünüyor. Zira bu hukuk bilginleri, yardımlaşma sigortasında iştiraklerin sahiplerinin ortak 
mülkiyetinde kalıp ticârî  sigortadakinin aksine üçüncü bir şahsa intikal etmediğini öne sürerek iki 
sigorta tipi arasındaki farkı açmaya çalışmışlardır. Fakat iştirak paylarının iştirakçilerin mülkiyetinde 
kaldığı iddiası ki (bu iddia doğru değildir) yardımlaşma sigortasının ivazlı karakterini değiştirmez. 
Zira her iştirakçi, diğer iştirakçilerden herhangi birine isabet eden rizikonun zararını karşılamak üzere 
payına düşen miktarı vermeyi taahhüt etmiştir. Ancak bu taahhüdü kendisine isabet eden bir rizikonun 
zararının da diğer iştirakçilerin katkısıyla karşılanması konusunda elde ettiği bir hak karşılığında 
yapmaktadır. Bu sebeple bütün iştirakçiler arasında, karşılıklı bir borç ilişkisi söz konusudur.30 İvaz ve 
teberru sözleşmeleri arasındaki temel fark, ivazlı sözleşmeler başlangıçta işlemi yapanın karşıdakini 
değil de kendini dikkate almasıdır. Teberruda ise işlem yapılırken kişi başkasının faydası için bunu 
yapar. O halde, iki sigorta türü arasında bu açıdan da bir fark yoktur ve gösterilmeye çalışılan farklar 
da görünüştedir.31 Keza ekseri hukuk bilginlerince kooperatifler, bir ticârî şirket olduğu 
görüşündedirler.32 Kooperatiflerin ticârî bir şirket olduğu görüşü doktrinde tartışmalı olmakla birlikte 
bizimde katıldığımız amaç ve genel manada bir ticârî şirket olduğudur.  

Ticârî sigortaya karşı ileri sürülen bu itirazların gerçek sebebi aslında sigortacının bu 
faaliyetinden bir kâr elde etmesidir. Nitekim ticârî sigorta ile yardımlaşma sigortasının öz niteliği ve 
ivazlı karakteri bakımından farksız olduğunu itiraf eden hukuk bilginlerinin bazıları, ticârî sigortanın 
haramlığına hükmederken sadece bu özelliğine dikkat çekmişlerdir.33 Ticârî sigortayı câiz kabul 
edenler ise sigortacının elde ettiği bu kârın, büyük bir sistem olan sigortanın yürütülmesi için gerekli 
olan masrafları karşılamak ve mesailerini bu işe ayırmış görevlilerin geçimlerinin temini için bir 
zaruret olduğunu ileri sürmektedirler. Buna göre sigorta şirketinin kârı, satın aldığı malı belirli karla 
satan tacirinki gibidir. Ancak burada önemli bir nokta daha vardır ki pek çok araştırmacının gözünden 
kaçmış olduğu sanılmaktadır. Ticârî sigortada sigortacı zararı karşılamak için sigortalılardan toplanan 
primlerin yetmemesi durumunda, bunu kendi malından karşılamayı taahhüt etmiştir. Bundan dolayı 
ticârî sigortada primler sabittir. Sigortanın ciddiyetini sağlamlaştırmak için devlet, sigorta şirketine 
belirli miktar bir parayı önceden bloke etmesini ve bu tip istisnaî durumlarda sigorta bedelini 
karşılamak için kullanmasını kanunî bir zorunluluk haline getirmiştir. Buna göre sigortacı kendi özel 
malını da sigortalıların yararına kullanıyor ise; bu işlemlerinden bir kâr elde etmesinin de doğal olması 
gerekir.34 Nitekim bu işletmeler zarar da edebilir.35 "Kâr riskin karşılığıdır, riski üzerine alan, 
kazancına da hak kazanır."36 Sigorta işletmesini yürüten anonim şirketler ile Osmanlıdaki iltizam 
sistemi birbirine benzemektedir.37 Bir şahıs ya da şirketlerin devlete ödediği bedel ile topladığı vergiler 
arasındaki farkı, mültezimlerin kazancını teşkil etmektedir. Mültezim kâr da etse, zarar da etse, 
üzerinde anlaşılan bedeli devlete ödemek zorundaydı. Riski üzerine alan kâr geliri de elde etmesi de 
tabidir. İltizam sisteminin sigortada olduğu gibi çeşitli sakıncaları hiç şüphesiz olmuştur. 
                                                           
29Cemal, Ahmet Muhammed, Mecelletü’ş Şer’ia ve’l Kanun, "Teemmülât fi Mevâkı’l-fıkhı’l İslâmi min Kadiyyeti’l Te’min" adlı 
makalesinden, Birleşik Arap Emirlikleri Ü. Hukuk ve İslâm Hukuku Fakültesi. sa, 7, 1993, s. 32; Avcı, Mustafa, İslâm’a Göre Sigorta, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1987, s. 18. 
30 Cemal, s. 32–33. 
31 Cemal, M, Ahmet Muhammed, Ukudu’t-Te’min Beyne’l-İtiraz ve’t-Te’yid, Mekke 1980, s. 34; Abduh, A.,  s. 211-216; Zerka, s. 125-171; 
Beşer, a.g.t, s. 870. 
32 Hayri Domaniç, Yaşar Karayalçın, Turgut Erem, Edip Şimşek, Necdet Özdemir ve Ali Bozer gibi hukukçular da bu guruptandırlar. Taf bkz. 
Deryal, Yahya, "Türk Hukukunda Kooperatiflerin Hukukî Niteliği" Adlı Makalesi, Oğuz İmregün'e Armağan, İÜHF Yayınları, İstanbul 1998, 
s. 156- 202. 
33 Ebu Ceyb, Sa’di, et-Te’min beye’l-Hatarı ve’l-İbahâ, Beyrut 1989, s. 68; Faysal Mevlevi, s. 176–177; 
34Sağlam, Hadi, ‘Klasik ve Çağdaş Fıkıh Doktrinleri Işığında Ticârî ve Yardımlaşma Sigortalarının Değerlendirilmesi” ’Erzincan 
Üniversitesi  Sosyal Bilimler Dergisi, Erzincan 2009, s. 144. 
35 Zerka, s. 140–145; Cemal,  s. 45–46; Faysal Mevlevi, s. 176–177. 
36 Ebu Davut, Buyu’ 71; Nesâi, Buyu’ 15; Tirmizi, Buyu’ 53; İbni Mâce, Ticaret 43. 
37 Atak, Coşkun Can, “Osmanlı İltizam Sistemi” Adlı Makale, Türk Dünyası Araştırmalar Dergisi, sayı 71, Nisan 1991, s. 71–79; İnalcık, 
Halil, “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü ve Osmanlı Devletindeki Şekillerle Mukayesesi” Adlı Makale, İslâmi İlimler Enstitüsü 
Dergisi, c.1, s. 44; Kazıcı, Ziya, Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul 1977, s. 135. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

Günümüzdeki anonim şirketlerin yapmış olduğu işi o günlerde mültezimler yapmakta olduğu 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh kooperatif (=yardımlaşma) sigortası ile ticârî sigortalar her ikisi de 
temelde aynı gayeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Keza kooperatif teşekküllü sigorta tekniği 
ülkemizde kanunen mümkün olmasına rağmen; rağbet görmemesi bu sistemin daha çok tarım 
toplumları dönemi geleneğini yansıttığı günümüz için yetersiz kaldığı olsa gerektir. Simdi sigorta 
konusunda daha çok ihtilafa neden olan temel esaslara geçebiliriz. 

3. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SATIM SÖZLEŞMESİNE BENZETİLMESİ 
 İslâm hukuk bilginlerinden; sigorta sözleşmesinin, meşru veya gayri meşru olduğu görüşüne 
varanlar, genellikle klasik fıkıh doktrinindeki mevcut sözleşmeler içerisinden, bu sözleşmesiyle 
bağlantı kurulabilecek kavram, kurum ve tekniklerin parça-bütün ilişkisini araştırıp her bir özel 
sözleşmede veya sistemde buldukları müspet veya menfi unsurlara kıyasla arada benzerlik kurarak 
görüşlerini temellendirmeye çalışmışlardır.  
  Sigorta sözleşmesi, satım sözleşmesine kıyaslanınca, bu sözleşmede, akdin konusunun maddi 
olmayan değerlerin olup olamayacağı tartışmalarının yanında, karşılıklı bedellerin ne olduğu, edimler 
arası belirsizlik, bir taraf lehine haksız kazanca sebebiyet verildiği gerekçesiyle tartışmalar başlamıştır. 
Bu durumda tabii olarak iradi bir sözleşmede karşılıklı ivaz değişiminden hareketle, bedellerde denklik 
ve karşılıklı bedellerin ne olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Buna göre sigorta sözleşmesinde 
taraflardan biri olan sigortalı, belirlenmiş ve ölçülmüş rizikolara karşı, adeta müşteri sıfatıyla sigorta 
güvencesi satın almaktadır. Bu sözleşme ile sigortalı, rizikodan önce güven aldığı sonra ise sigorta 
himayesi yani sigorta tazminatı veya sigorta bedeli alacağı bir tür ticâret yapmaktadır.   Bu ticarette 
her iki taraf için de karşılıklı taahhüt ve menfaatler söz konusudur. Sigorta müesseseleri adeta ticaret 
yapan bir mağaza konumunda olup teminat almak isteyenler ihtiyaç duyduğu alanlarda bu mağazadan 
dilediği sigorta himayesi ürünlerini satın alabilir. Sigorta himayesi satın alma karşısında sigortacının, 
taşıyacağı rizikoyu değerlendirmesi, ona bir kıymet biçmesi için riziko hakkında bilgi sahibi olması 
gerekir. Sigorta sözleşmesi satım sözleşmesine kıyaslanınca, burada esas problem, tazmin 
sorumluluğunun veya sigorta güvencesinin (menfaatin) bir bedel karşılığında sözleşmeye konu olup 
olamayacağıdır. Görüldüğü gibi sigorta, satım sözleşmesine kıyaslandığı için satım sözleşmesinin 
şartları sigorta sözleşmelerinde de aranmıştır. Genel olarak bu görüş ayrılıklarının gerekçesine 
bakıldığında; bu durumun, fâkihlerin mal ve mülk kavramları konusundaki görüş farklılıklarından 
kaynaklandığı söylenebilir. Kanaatimizce sigorta sözleşmesini, bazı yönlerden benzerlik gösterseler de 
satım sözleşmesine kıyaslamak doğru değildir. Her iki sözleşme, hem yapıları hem de mahiyetleri 
itibariyle birbirinden farklıdır. Bilindiği üzere İslâm’ın kazanç yollarına ilişkin dünya görüşünü 
yansıtan temel iki yasak; sözleşmelerin ihtiva edebileceği garar ve ribâ unsurudur.38 Sigorta hakkında 
yapılan çalışmalar, sunulan tebliğler, yayınlanan makaleler genellikle sigorta sözleşmesinin, garar ve 
ribâ vasfı içerdiği gerekçesiyle reddedenler ile sigorta sözleşmesinde garar bulunmadığını, ribâ 
ilişkisinin ise sigorta sözleşmesinde harici bir vasıf olduğunu ileri sürenler arasında geçmiştir.39 

3.1. SİGORTA GARAR VE CEHALET İLİŞKİSİ 
 Sigorta genellikle, hadislerde40 ve İslâm fıkhında sonuçları itibariyle talih ve tesadüfe yer olan 
yani garar ve cehalet içeren sözleşmelere kıyaslanmıştır.41 Bu duruma, sigorta sözleşmesinde, 
sigortalının ne zaman öleceği ne kadar sigorta primi ödeyip ne kadar sigorta bedeli alacağı, akde konu 

                                                           
38 Cevzi, İbn Kayyım, Muhammed b. Ebu Bekr, İ’lâmü’l-Muvakkîn an Rabbi’l-Âlemin, II, Beyrut 1993, s. 7; Ali Haydar,  Dürerü’l-Hükkâm 
Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, I, Beyrut trs, s. 156–161; Nezih, Hammad, "Garar Md", s. 103; Bilmen, Ömer Nasuhî, Hukukî İslâmiyye ve 
İstılahâtı Fıkhıyye Kâmusu, Bilmen Yayınları, VI,  İstanbul 1985, s. 24. 
39 Bkz. Ulvan, Abdullah Nasıh, "Hükmü'l-İslâm fi't-Te'min" Daru'l-İslâm, Cidde 1987, s.1- 63.  
40İmam Mâlik, Buyu' 75; Müslim, Buyu'  4; Ebu Dâvud, Buyu', 24-25. Tar. bkz. Sıddıqi Mohd Nejatullah "Insurance in an Islamic 
Economiy, The Islamic Foundation, London 1985, s. 40-41; Rashid, S.K." Insurance in İslâmic Law", K. Laws, I.I.U., (n.d. and 
unpublished) Malaysia 1980., p. 10; Mesela; Faysal Mevlevi, s. 62-63-125; Cemal, a.g.m, s. 22–23; Zühayli, Vehbe, Zühayli, et-Te’min ve 
İâdetü’t-Te’min" Adlı Tebliği, (Fıkıh Akademisi Dergisi İçinde), II. sa. 2, s. 567–610, Riyat 1986,  s. 550; aynı müellifin, el-Fıkhu’l-
İslâmiyyü ve Edilletühü, s. 445; Salus, Ali Ahmet, el-Muamelatü’l-Mâliye el-Muasıra fi Mizani’l Fıkhı’l İslâmi, Kahire 1987, s. 412. 
41 Taf. bkz. Serahsi, XII, s. 194; Kâsâni, V, s. 147; Cevzi, II, 7; Merginâni, III, s. 42-44; Mevsili, II, s. 23-24. 
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olan tehlikenin (=rizikonun) ne zaman gerçekleşeceği gibi hususlar itibariyle meçhul unsurların 
varlığını delil gösterirler.  Bu sözleşmede "riziko gerçekleşmediği takdirde, sigortalının ödediği 
primler karşılıksız kalacağını iddia ederler. Sigortalı açısından, sözleşme anında rizikonun 
gerçekleşmesine bağlı sigorta bedelini ve miktarını bilmediğinden, bedeli elde etme ve tarihi 
konusunda belirsizlik olduğunu savunurlar. Ayrıca sigortalı, senelerce prim öder, sigorta edilen tehlike 
gerçekleşmediği için hiç bir karşılık alamaz, bu durumda sigortalı zarar etmiş olurken sigortacı kâr 
etmekte olduğunu söylerler. Diğer taraftan sigorta sözleşmesini yapıp bir kaç prim ödedikten sonra 
sigortalanan tehlike gerçekleşirse, sigortalı, ödediğinden fazla sigorta bedeli almakla kâr elde etmiş 
olacağını yani verdiği primlerle kıyaslanmayacak şekilde fazla bir karşılık almış olacağından bununda 
haksız kazanç olduğunu savunurlar. Sigortacı açısından ise sigortalının ne zaman rizikoya 
uğrayacağını bilmediğinden, sigorta şirketinin elde edeceği primlerin miktarı konusunda belirsizlik 
bulunduğunu ifade ederler. Sigortacı elde edeceği primlerin ve ödeyeceği sigorta bedelinin miktarını 
bilinmemekte olduğunu keza sigorta bedeli, ancak, sigorta riskinin gerçekleşmesi durumunda söz 
konusu olacağını, riziko gerçekleşmediği takdirde söz konusu olmayacağını ileri sürerler. Sigortalı, 
primleri, sigorta bedeline karşılık olarak öder, bu bedel ise olması muhtemel olan bir rizikoya 
bağlanmıştır. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen tehlikeler üzerine yapılacak sözleşmeler ise 
bâtıl veya fâsıt görürler.42 Klasik eserlerde ivazlı sözleşmelerde sözleşmeye konu olan şeyin özellik ve 
miktarını bilmemek de garar türünden sayılır gerekçesiyle görüşlerini temellendirmeye çalışırlar.  
  Bu gruptaki bilginler göre taraflardan birinin edim yükümlülüğü şansa bırakılmış yani riziko 
gerçekleştiği takdirde sigorta ettiren sigorta bedelini, ödediği primlerden daha yüksek bir meblağ 
alacağından kazançlı çıkacak, sigortacı ise zarar edecektir. Aynı şekilde riziko gerçekleşmediği 
takdirde primler sigortacının elinde kalacağından kârlı çıkacak, sigorta ettirenin ise ödediği primler 
boşa gideceğinden zarara uğrayacağını ileri sürerek sigorta sözleşmesini, taraflardan biri için kazanç, 
diğeri için kayıp şansı sunan (alettoire) bir tür şans oyunu,  kumar olarak görürler.43 Bu bilginler, 
taraflardan biri için kazanç diğeri için kayıp şansı bulunan böyle bir sözleşmeyi de klasik akit 
yapılarına ve ölçülerine göre, İslâm dininin garar ve cehâlet içerdiği gerekçesiyle yasakladığı 
sözleşmeler içerisinde değerlendirirler.44   

Diğer grup bilginler ise sigortanın, satım sözleşmesine (özellikle fasit alış-verişlere) 
kıyaslanmasını doğru bulmazlar. Sigorta, satım sözleşmesine benzetildiği takdirde karşılıklı bedellerin 
ne olduğu ve bu bedellerin akde konu olup olamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu 
bilginlere göre bu kıyas, maksadının dışında yeni tartışmalara da zemin hazırlamıştır.45 Zira ticârî, 
hukukî ve iktisâdî  yönleri itibariyle karma bir yapıya sahip olan sigortanın bir parçası hemen mâli 
ivazlı akitlerden özellikle satım akdine kıyas yapılmasının doğru olamayacağı da açıktır. Bu bilginlere 
göre İslâm hukuku açıdan geçerli bir sözleşme belirsizlik içermemesi gerekmekle birlikte, bazı 
ihtiyaçların giderilmesine yönelik işlemlerde (bu ihtiyaçların giderilmesi için başka alternatifler 
mevcut değilse ihtiyaç ve zarureten) belirsizlik faktörü işlemin tabiatı gereği tümüyle ortadan 
kaldırılamıyorsa, belli seviyede tölere edilebilir bir faktör olarak kabul edilmelidir. Belirsizlik belli 
ölçülerde tölere edilebilir bir faktör olmakla birlikte, İslâm âlimleri arasında "tölere edilebilir 

                                                           
42 Aliyyan, Şevket, et-Te’min fiş-Şeriati vel Kanun, Suudi 1978 s. 228; Necip, El-Muti, Muhammed., (İmam Nevevi’nin el Mecmu adlı 
kitabının tetimmesini yazan) Tekmiletü Kitabi’l-Mecmu (Nevevi'nin eseri olan el-Mecmu ile Birlikte) XIII Cidde trs, XIII, s. 403; Abdülaziz, 
Hammad, "Ukudu’t-Te’min ve Hakikatüha ve hükmuha" Adlı Makalesi, Mecelletü’l-Câmiatü’l-İslâmiyye, sa. 65–66, Kahire 1405, s. 75; 
Dalgın, a.g.t, s. 878-921. 
43 MBİD, sa. 19, s. 71–90; Ebu Ceyb, s. 24–30; Dalgın, a.g.t, s. 887. 
44 Taf. bkz. MBİD, sa. 19, s. 71–90; Ebu Ceyb, s. 24–30; Faysal Mevlevi, s. 123; Attar,  s. 46; Kalacı, Muhammed Revvas, Mebâhis fi’l 
iktisâdil İslâmi min Usuli’l fıkhıyye, Beyrut 1991, s. 131; Zeki M, s. 100–101; Zühayli, Fıkhu’l-İslâmi, IV, s. 445; Abbas, Hüsnü,  Akdü’t 
Te’min fi’l Fıkhhi’l İslâmi ve’l Kanun Mukaren, Kahire trs, s. 36-58; Çeker,  Orhan,"Bir Sigorta Müessesesi Uygulama Projesi" Adlı 
Makalesi, İlim ve Sanat Dergisi, sa. 43, Mart 1997, s. 84-86; Kardâvi, Yusuf, Fıkhu’z-Zekat, II, s. 880; aynı müellifin İslâm’da Helal ve 
Haram,  s. 393; Abduh, İsa, et-Te’min Beyne’l Hilli ve’t Tahrim, Dâru’l - İ’tisam, Kâhire trs, s. 179-183; Abduh, A., s. 1–198; Dalgın, a.g.t, 
s. 884-907; Avcı, s. 40. 
45 Tar. bkz. MBİD, 71–90; Beşer, a.g.t, s. 867. 
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belirsizliğin" derecesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.46 Mâli ivazlı akitlerde, akit konusunun 
vasıf, miktar, vade gibi hususlarıyla ilgili kapalılık ve risk bir ölçüde telafi edilebilir olduğundan 
Hanefilere göre, bu tür gararın akdi sadece ifsat edeceği görüşü hâkimdir. Meçhul unsurların 
sözleşmeyi fâsit kıldığı meselesine gelince, İslâm hukuku, sözleşmelerde taraflar arasında tartışmaya 
sebebiyet verebilecek olan meçhul unsurların sözleşme esnasında imkânlar nispetinde kaldırılmasını 
öngörmüştür. Hatta buradan hareketle meçhul unsurların bulunduğu sözleşmeye fasit hükmü 
verilmiştir. Fukaha’nın bu hükümde dayanak noktası, Hz. Peygamberin "yanında olmayan şeyi satma" 
hadisi olmuştur.47 Yani fukahâ hadisin illetinin "tartışmaya sebebiyet verebilecek şeyler" olduğu 
konusunda görüş bildirmiş ve sözleşmeyi fâsit kılan şartlar arasına malın değeri ve ödeme 
takvimindeki belirsizliği de ilave etmişlerdir. Yalnız istisnai olarak bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) örf, 
âdet ya da zaruret esaslarına binaen, böylesi meçhuliyet unsuru ihtiva eden selem, istisna 
sözleşmelerine, meçhuliyeti giderebilecek şartların karşılıklı anlaşmaya konu olması ile cevaz 
vermiştir.48 Sigorta sözleşmesine konu açısından bakıldığında; akde konu olan şeyin (tehlikenin) akit 
esnasında mevcut olmaması, sözleşmenin karakteristik özelliğinden olduğunu, zira meşruiyetine dair 
özel delil bulunan selem ve istisna akitlerindeki benzer hususun garar olarak değerlendirilemeyeceği 
gibi sigorta sözleşmesi de değerlendirilmemelidir. Bu bağlamda, selem ve istisna akdi gibi sigorta 
sözleşmesi de bağımsız, nevi şahsına münhasır yeni bir sözleşmedir. Bu sözleşme de kendi şartları 
içinde değerlendirilmelidir. Klasik dönemde de zamanının şart ve imkânlarına göre (bilirkişiler 
tarafından) tahmini hesaplar yapılarak garar vasfı içeren bazı sözleşmeler yapıldığı,  bu sözleşmelerin 
her birinde az çok talih ve tesadüfe yer olduğu bilinmektedir.49 Bu cevaz hükmünün illeti insanların 
böyle bir değişime duydukları ihtiyaç nedeniyle genelden istisna edilmektedir. 
 Sigorta sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri açık ve kesin bir şekilde tarif edildiği 
sürece, gelecekte ihtilaf ve anlaşmazlık söz konusu olmayacağı, sigortaya bu şekilde bakıldığı için 
riziko gerçekleştiği takdirde, sigorta ettiren sigorta bedelini alacak, gerçekleşmediği takdirde de 
primler elinde kaldığından sigortacını kazançlı çıkacağı söylenir.50  Tek bir sigorta akdi için bu 
neticeye varılması doğrudur. Bu tür sigortada risk ölçülemeyeceğinden kumar ve bahis sayılabilir. 
Ancak sigorta tekniği icabı bir sigortacının yaptığı belli bir sayıya ulaşan istatistik ve aktüeryal hesap 
kurulabilen bütün sigortalılar nazara alındığında, sigorta akdinde şans ve talihe yer olmadığı sonucuna 
varılır. İstatistik, büyük adetler kanunu ve sigorta tekniği sigortanın şans ve talihe bağlı bir sözleşme 
                                                           
46 MBİD, sa. 19, s. 71–90; Ebu Ceyb, s. 24–30; Bardakoğlu, "Garar ", İİİGYA, II. s. 71. 
47 Ebu Davut, Buyu’  68; Tirmizi, Buyu’ 19. 
48 Buhârî, Selem 1–7. 
49 Zira Hz. Peygamber Hayberi fethettikten sonra arazilerini ganimet olarak almıştı. Hayberliler, kendilerinin tarım sahasında daha mahir 
olduklarını söyleyerek arazinin bakım ve işlenmesine talip oldular. Çıkacak mahsulün yarısı Rasulullaha, yarası da Yahudilere ait olacaktı. 
Hurmaların toplama vakti geldiği zaman Rasulullah Abdullah b. Revaha’yı Hayber’lilere gönderdi. Abdullah b. Revâha ağaçlardaki hurmayı 
tahmin etti. Şu hurma ağaçlarında şu kadar şunlarda da şu kadar hurma var dedi. Hayberliler, çok tahmin ettin dediler. Zira Abdullah b. 
Revaha ağaçtaki meyveleri tahmin hususunda bilgin (uzman) bir kimse olup tahminle yetkili kişi idi. Yaptığım tahminin yarısını size 
deyince, "işte bu hak, yer ve gök onunla ayakta durur dediler. Bu olayda tahminle taksim caiz görülmüştür. (Ebu Dâvud, Buyu' 34) Yine Hz. 
Peygamber  "beyü’l arâya" denilen yaş hurma ile kuru hurmanın tahminen değişimine müsaade etmiştir. Sigortayı câiz görenler Hz. 
Peygamberin beyü’l –arâya denilen yaş hurma ile kuru hurmanın değişimini, genel kuraldan bir istisna yaparak, hurmada eşit miktarda 
olmayan değişimi müsade etmesini göstermişlerdir. Bu cevaz hükmünün illeti insanların böyle bir değişime duydukları ihtiyaç nedeniyle 
genelden istisna edilmiştir. Nitekim istisna sözleşmesi alım satım yerleşik kurala göre bu sözleşmenin geçersiz sayılması gerekir. Çünkü 
sözleşmenin konusunu teşkil eden iş sözleşmesinin yapıldığı esnada mevcut değildir. Hâlbuki ortada olmayan bir şey için sözleşme yapmak 
câiz değildir. (Ebu Dâvud, Buyu, 70);  Fakat insanlar öteden beri bu muameleyi yapa gelmişlerdir ve içtihat ehlinden hiçbir kimse buna karşı 
çıkmamıştır. Kıyasa aykırı olmakla birlikte istihsanen câiz görülmüştür. (Şa'ban, 124; Çağrıcı, Mustafa, “Arâya Md”, İİİGYA, I, s. 153) Keza 
Huneyn seferinden sonra Hz. Peygamber'e, Hevâzin kabilesi mensupları Müslüman olarak geldiler. Rasullah (s.a.v)'dan mallarını ve 
esirlerini kendilerine geri vermesini istediler. Rasullah (s.a.v), ben sizi bekledim gelmeyeceğinizi sandığımdan esirleri ve malları taksim ettim. 
Hz. Peygamber (s.a.v) bunlara, "ya esirlerinizi ya da mallarınızı iki şıktan birini tercih ediniz" buyurdular. Onlar da esirlerini tercih ettiler. 
Rasulullah onlara söz vererek anlaştı. Ashabına dönüp şöyle buyurdu. "Bu Hevâzin munsapları kardeşleriniz kusurlarından rucu ederek bize 
geldiler. Ben onlara esirlerini (ivazsız olarak) geri vermeyi uygun görüyorum. Sizden kim kendi arzusuyla ivazsız olarak bunu yapmak 
istiyorsa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesi üzerinde bağlı kalmak, ivazsız vermemeyi arzu ederse bu bedeli ona biz, Allahu 
Teâlanın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından veririz." Rasulullah (s.a.v) ödeme zamanı ve miktarı bilinmeyen böyle bir sözleşmeye 
onay vermiştir. Bu meselenin konusunda, vasfı ve zamanında da büyük ölçüde cehâlet vardır. Ebu (Dâvut, Cihat 121; Kamil Miras, VII, s.96)  
Bu örnekleri daha çoğaltmak mümkündür. 
50 Şerkadi, Muhammed,"Te’minü’l-Müteamiliyne Zıddü’l-Hudai ve’l-Garar", Mecelletü’l-Ezher, XXV/2, Kahire 1954, s. 232-236; Büyükdeniz, 
Adnan,"İslâmi Açıdan Sigorta" Adlı Makalesi, İzlenim Dergisi, sa. 40, Aralık 1996, s. 30. 
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olduğunu engellediğini, bu bilime saygı duyulması gerektiğini, sigortacı, sigortalılar topluluğunun 
verdiği primlerle taahhüt etmiş olduğu rizikoları karşıladığını ileri sürerler. Keza 18. yüzyıla kadar 
Batı’da da sigorta işlemleri, şansa bağlı bir akit olarak kabul edildiği,  ancak bu durum, ilk defa Alman 
hukukçusu Halley tarafından,  sigorta akdi,  istatistik, ihtimaller hesabı ve büyük adetler kanunu gibi 
bilimsel ve teknik temele dayandırılarak riskin ölçülebildiği, sigortada artık belirsizlik bulunmadığı, 
sigorta sözleşmesi ve sistemine teknik, ekonomik ve hukukî yönleriyle bir bütün olarak bakıldığında, bu 
sözleşmenin şansa veya şarta bağlı olduğu söylenemeyeceği savunulur. Artık teknik hesaplarla risk 
ölçülebilmekte bu teknik sayesinde bireysel olarak belirsiz olan riziko kollektif olarak 
belirlenebilmektedir.51 Zira belli bir riskin (sigorta edilen riskin) gerçekleşme ihtimâli bireysel 
düzeyde değil ancak kollektif düzeyinde doğruya yakın bir biçimde belirlenebileceği diğer bir ifade ile 
belli bir riskin gerçekleşme ihtimâli bireysel düzeyde bilinemez ve belirsizken, kollektif düzeyde 
tahmin edilebilir ve büyük ölçüde belirlenir. 52 Zira özel sigortalar kural olarak, istatistik ve aktüeryal 
ilimlere göre gerçekleşme ihtimalleri ölçülebilen rizikoları teminatı altına aldığı, artık riziko 
ölçülebilmekte ona göre prim takdir edilmekte olduğu, hesaplarda sapmalar olursa diğer teknik 
hesaplar yani reasürans ve retresosyon  gibi tekniklerle  teminat altına alındığı gerekçeleri ileri sürerek 
görüşlerini temellendirmeye çalışırlar.53  Biz de bu bilimsel görüşe katılıyoruz. Sigorta alanında uzman 
olanlar, sigorta hakkında belirsizlik (garar ve cehalet) olduğu söylemlerinin pratikte gerçeği 
yansıtmadığını bilirler.54 Keza, sigorta sözleşmesini, (bazı yönlerden benzerlik göstermiş olsalar da) 
İslâm fıkıh doktrinindeki bazı özel akitlere ve özellikle teminat sözleşmelerine, sonuçları itibariyle 
tâlih ve tesâdüfe bağlı sözleşmelere kıyaslamanın doğru olmayacağını da söyleyebiliriz. 
     3. 2. SİGORTA RİBÂ VE FÂİZ İLİŞKİSİ  
  Sigorta sözleşmesinde ribâ ve fâiz unsuru bulunduğu iddiasını ileri sürenler, görüşlerini şu 
şekilde temellendirirler: Sigorta sözleşmesi, ivazlı karakterde iki taraflı, karşılıklı borç doğuran irâdî 
bir sözleşmedir. Bu takdirde, sigortada, sözleşme konusunun ve karşılıklı bedellerin ne olduğunun 
bilinmesi ve bu bedeller arasında denklik gereklidir. Sigorta sözleşmesinde karşılıklı edimler, sigorta 
primi ile sigorta bedeli olup bu sözleşme paranın parayla satımı şeklinde algılanmıştır. Bu iddia 
sahiplerine göre sigorta sözleşmesinde, sigortacının sigortalıya ödediği primlerden daha fazla miktarda 
para vermesi halinde fazlalık fâizi (ribe’l- fazl), buna eşit miktarda bir ödeme dahi yapsa aradaki 
gecikmeden dolayı gecikme fâizi (riben - nesie) söz konusudur.55 Yine bu bilginlere göre; sigortada 
mevcut bulunan fâiz unsurunun, karşılıklı bedellerden birinin sigorta primi diğerinin sigorta güvencesi 
olduğu gerekçesiyle, iki farklı cins arasında gerçekleştiği ileri sürülerek kapatılmak istendiğini, hâlbuki 
güvence, taksitlerin karşılığı olmadığını, hiç bir sigortalı, yalnız güvence karşılığında primleri 
ödemeye razı olmayacağını ileri sürerler. Bu güvence, sigorta bedelinin verileceğine dair güven 
şeklinde düşünülebilir ki o da karşılığın tazminat olmasını gerektirir.  Sigortada, sigorta bedeli, 
primlerin karşılığıdır. Bu takdirde güven, bu sözleşmenin semeresi olup bireyi bu sözleşmeyi yapmaya 
sevk eden bir etkendir. Ama sözleşmenin konusu değildir. Klasik fıkıh doktrininde mevcut sözleşmeler 

                                                           
51 Frank,  Knight, Risk, Uncertainity and Profit, Houghton Mifflin Company, Boston 1921, s. 223. 
52 Irwing, Ffeffer, Insurance and Economic Theory Homewood, Illinios Richard D. Irwin Inc, 1956, s. 42; HSY, Md.19–23; Kender, s. 
107; Bozer,  Ali, Sigorta Hukuku, BTHAEY, Ankara 1965, s. 122; Omağ, K. Merih, Banka ve Sigorta Hukuku, AÜAÖFY, Eskişehir, 1995, 
s. 102; Hatemi, Hüseyin / Serozan, Rona / Arpacı, Abdülkadır, Borçlar Hukuku Özel Bölüm; Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s. 561; MBİD, sa. 
19, s. 54. 
53Bozer, SH 78-117; Omağ, SH, s. 63-97; Atasagun, s. 85. Çaldağ, s. 44; Pekiner, s. 187; Arseven, s. 49; Cahit, s. 7-26; Atabek, SH, s. 1-
17; Bozer, SHDN s. 68; Kender, 107; Abduh İ., s. 164;  Sigortanın kollektif niteliğini göz önünde tutarsak, sigortayı bireysel düzeyde 
belirsizlik ve bilinmezlik taşıdığı gerekçesiyle reddetmek doğru ve uygun bir yaklaşım değildir. (Sıddıqi, 40-41; Rashid, 10; Ebul Mecid, Hark, 
Min Ecli Te’mini’l-İslâmi Muâsır, Mısır 1993, s. 23; Cemal, 76; Akev, Sahir Talat, Türk Hususi Hukukunda Kumar ve Bahis, İstanbul 
1964, s. 233) Akdin esas konusu belirli olduğu taktirde ona tabi olan unsurların belirsizlik taşımasının akdin sıhhatini etkilemeyeceğidir. 
(Dönmez, "Garar ", XIII, 366- 371) HSY, Md.19–23; Spurling, Daid, İş Dünyası ve Ticâret, MEBY, Ankara 1995, s. 133. 
54 Sağlam, Hadi, "Sigorta Sözleşmesinde Belirsizlik (Garar ve Cehalet) Var Mıdır? Sigortada Belirsizliğin Varlığı Tartışmalarının İslâm 
Hukuku Açısından Değerlendirilmesi"  e-Akademi İnternet Dergisi 95. sayısında yayınlanmıştır. 
55 Faysal Mevlevi,  s. 124; Ebu Ceyb,  s. 36; Abbas, s. 65-67; Attar, s. 48; Dalgın, a.g.t, s. 907;  Zühayli, Vehbe, a.g.t, s. 550; Abbas, Hüsnü, 
"es-Siyâsetü’l-Mâliyye li Devleti’l-İslâmiyye" Adlı Makalesi, Mecelletü’l Şer’ia ve’d-Dirâsati’l İslâmiyye,  V/10. Kuveyt 1988, s. 43; MBİD, 
sa. 19, s. 104; Mısri, Abdüssemi,  et-Te’minü’l-İslâmi, Kahire 1987, s.10. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

içerisinde güven olan bir sözleşme çeşidinin olmadığını da ifade ederler.56 Keza bu bilginler;  sigortacı 
şirketin, topladığı primleri fâizde değerlendirerek sigortalılara sigorta bedeli olarak vermekte olduğunu 
ileri sürerler.  Bu durumda sigortada, sigorta bedelinin, primlerden fazla olan meblağı kâr olarak 
düşünmenin de doğru olmadığını, zira şirkette kâr, sözleşmede yüzde olarak konulmalı, fiilen 
gerçekleştiği takdirde sözleşmede belirtilen oranlarda sigortalılara yansıtılmalıdır. Ancak sigortada, 
sigorta bedeli başlangıçta belirlenmekte, sigortalı, sigortacı hiç kâr etmese dahi riziko gerçekleşince 
başlangıçta belirlenen bu sigorta bedelini almaktadır. Bu fâiz değil de nedir diye de sormaktadırlar?57 
Yine sigorta sözleşmesinde fâiz kavramı yerine, kâr kavramı kullanılarak bu vasıf yumuşatılmak 
istenmekte olduğunu, hâlbuki ekseri sigorta şirketleri işlemlerini bankalar aracılığı ile yürütüğünü, 
acentelerin yanında bankalar da belli bir komisyon alırlar ki bu bir tür fâizli işlem ve sömürürü aracı 
olduğunu da ifade ederler.58   
              Sigortada ribâ bulunmadığını söyleyen bilginler; sigortanın satım sözleşmesine 
kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade etseler de sigortayı satım sözleşmesine kıyaslayanlara cevap 
sadedinde görüşler ileri sürmüşlerdir.  Sigortayı, satım sözleşmesine kıyaslaması bir takım yeni 
tartışmaları da beraberinde getirdiği, satım sözleşmesinde olduğu gibi sigorta sözleşmesinde de 
karşılıklı bedellerin ne olduğu, bu bedellerin akde konu olup olamayacağı tartışmaları izlemiştir.  
Sigortayı satım sözleşmesine kıyaslayan bilginler, sigorta sözleşmesindeki karşılıklı bedellerin, sigorta 
primi ile sigorta bedeli olmadığını aksine mübâdele edilen bedellerin sigorta primi ile sigortacı 
tarafından sağlanan güven ve teminat olduğu görüşündedirler. Bu bilginlerin görüşüne göre sigorta 
yaptıran kişi tehlikenin fiilen gerçekleşmesiyle bağlantılı olmaksızın sözleşmeyi yaptığı anda doğrudan 
bir güvene kavuşmaktadır. Sonuçta bu kişi için tehlikenin gerçekleşmesi ile gerçekleşmemesi arasında 
bir fark yoktur. Bu görüşteki hukuk bilginlerine göre bu güven hali, sigortacının bu kişiye sözleşme 
sonucunda bir prim karşılığı sağladığı himayenin, garanti ve teminatın, rizikodan önce sigortalının 
mânevi bir menfaatini, rizikodan sonra ise damân himayesi taahhüdüyle, sigortanın ivazlı karakterinin 
tam olarak muhafaza edilmiş olduğunu söylemektedirler.59 Ancak psikolojik ve soyut bir kavram olan 
güvenlik ve teminat hissi, sigorta sözleşmesinin gerçek yapısının ve unsurlarının dışında, sadece 
sözleşmeyi yapanın sâiki niteliğinde olması, üstelik bu güven mâlî bir özellik taşımayan ve para ile 
değeri tespit edilemeyecek sırf psikolojik bir durum olması yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 
İşte tartışmalardaki belki de bu zayıf nokta sebebiyle başka bir grup da sigortada mübâdele olunan 
bedellerin sigorta primi ile sigortacının üstlendiği damân olduğu görüşüne varmışlardır.60 Buna göre 
damân sırf psikolojik bir unsur olan eman ve güvenlikten farklı olup İslâm hukukunda mâlî bir kavram 
olarak düşünülmüştür. Sigortadaki bu damânın, mâlî özelliğine rağmen sigorta bedelinden ayrı bir olgu 
olduğu söylenmektedir.61 Zira işin aslında sigortacı, tehlikenin gerçekleşmesi halinde belirli bir miktar 
parayı vermekten çok, bu tehlikeden doğan zararı kapatmayı ya da bunu tazmin etmeyi taahhüt 
etmektedir. Sigorta ettirenin hakları da doğrudan doğruya tehlikeden doğacak zarara (rizikoya) bağlıdır 
ve sigortalıya ödenecek meblağ bu zararın miktarına göre belirlenir. Buna göre sigorta 
sözleşmesindeki tarafların edim yükümlülüğü mübâdelesi, bir miktar para olan prim ile potansiyel 
rizikonun telafisi anlamına gelen damân arasında olduğundan, iki farklı cins arasında olduğu ileri 
sürülür. Sonuçta taraflar arasında cins birliğinden kaynaklanan ribâ ihtimâlinin burada mevcut 
olmadığı söylenmektedir.62 Böylece sigorta sözleşmelerinde karşılıklar, sigorta primleri ile sigorta 
güvencesi arasında gerçekleşir. Bedellerden biri menfaattir, o da kendisinde fâiz cereyan eden 
eşyalardaki altı sınıfa dahil değildir. Bu sınıflara kıyas yolu ile giren şeylerden de değildir. Zira iki 
                                                           
56 Zeki M, , s. 117; Ali Hafif, a.g.t, s. 33; Dalgın, a.g.t, s. 888; Aliyyan, s. 215. 
57Ebu Ceyb, s. 36; Aliyyan, Şevket, "et-Te’min ve Bediluhu fi Nazari’l-İslâm", Adlı Tebliğ, 1. Uluslar Arası İslâm Konferansı Toplantısı, Mekke 
1976,Teksir, s. 14; Attar, s. 23; Recep Temimi, İFAM; II, sa. 2, s. 557. 
58  Abduh, İ., s. 41.  
59  Zerka, s. 50–51;  Cemal,  s. 25. 
60 Ali Hafif,  s. 5; Cemal, s. 26. 
61 Ali Hafif, s. 18; Faysal Mevlevi, s. 79.  
62 Cemal,  s. 26. 
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bedelin cinsleri farklıdır.  Sigorta sözleşmesi yapıldığı anda, her iki taraf için karşılıklar mevcuttur. Bu 
bağlamda sigorta sözleşmesinde ne “gecikme fâizi” ne de “fazlalık fâizi” söz konusu olmadığını ileri 
sürerler.63 Hâlbuki sigorta sözleşmesindeki teminat da (güven, sigorta himayesi) hukuken korunan bir 
menfaatdır. Menfaatler ise mülkiyet hakkını doğurur. Gerçek veya tüzel kişiler hukuken korunan bu 
menfaat üzerinde sözleşme ile tasarrufta bulunabilirler. Görüldüğü gibi karşılıklı menfaatin, sigortaya 
konu olup olamayacağı tartışmaları,“ayn olmayan güvenin, hissî, psikolojik ve soyut bir kavram” 
olmasından kaynaklandığını sanıyoruz. 
   V. SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ. 
  Soysal değişme ve gelişmeler karşısında “sorumluluk hukuku” yeniden yorumlanmış 
sonuçta; “kusursuz sorumluluk ilkesinin” kabulü “sigorta” kavramını doğurmuştur. Gerek zarar 
(tazminat) sigortaları, gerekse meblağ sigortalarının mantığı aynıdır: Her iki sigorta çeşidi de ihtiyaç 
duyulan bir “tedbir” olarak görülmeli ve sigortalı topluluğunun aralarında gerçekleştirdikleri bir 
“yardımlaşma” olarak algılanmalıdır. Bu yardımlaşmanın kavramsal bazda “sigorta” ile ifade 
edilmesi bu sözleşmenin yardımlaşma mahiyetini değiştirmez. Keza sigorta fonunun işletilmesinden 
doğan kârın bir teşvik unsuru olarak bulunması, sigortalıların yardımlaşma gayesini de ortadan 
kaldırmaz. Devletin teşvikleri yanında, fonun garantili alanlara yönlendirilmesi, bunun da kâr saikıyla 
desteklenmesi, sosyal güvenlik tedbirlerini sadece devletin doğrudan vergilerden finanse etmek 
yerine tarsim, kredi sigortası, hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemleri gibi yeni finansal araçlar 
üreterek, bireyleri de işin içine katması, devletin sosyal hukuk alanında ortaya koyduğu sosyal 
güvenlik politikalarından biri gibi durmaktadır. Fonların zorunlu olarak devlet garantili yatırımlara 
yönlendirilmesi ve böylece üretime katkı sağlanmasıyla elde edilen gelir, ribâ değil devletin bir 
yardımı ve ihsanı olarak görülmelidir. Bu garantili yatırım alanlarının (iktisadi anlamda reel piyasa 
koşulları da dikkate alındığında) hukuken haksız kazanç olarak değerlendirilmesini de doğru 
bulmuyoruz. Yıllardır sosyal güvenlik sisteminin açıkları devletin hazinesinden karşılanırken bir 
haksızlıktan söz edilmemesi de düşündürücüdür. 
 Günümüzde ihtiyaç duyulan, zaruret ve ticârî örf haline de gelmiş bulunan sigorta müessesesi 
ve soysal güvenlik tedbirleri, birey, toplum ve devletin bekası için faydalı ve devletin görevleri 
arasındadır. Bu durum klasik fıkhî ifade ile “maslahat ve istihsân” olarak ifade edilir.64 Zira 
Peygamberimiz (sav), deveyi bağlayıp öyle tevekkül edilmesini istemektedir.65 Devenin sağlam 
bağlanması, bu sistemin hukukî yasal bir zemine oturtulması, tarafların hukukunu koruyacak adil bir 
düzenlemenin yapılması demektir. Keza devenin başkasının bağına bağlanmaması gerektiği de açıktır. 
Ancak devletin bağından her vatandaşın istifade etme hakkı da bulunmaktadır. 
  Sonuçta, insanlar ve kurumların, karşılaşma olasılıkları bulunan risklerin yol açacağı zararları 
önlemek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları organizasyon olarak sigorta işletmeleri, gerek 
bireysel emeklilik sistemi66 ve hayat sigortaları, gerekse kredi sigortaları 67 ve tarım sigortaları68 aynı 
üniteler arasında, aynı tür rizikolara karşı sigorta ettirenlerin karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmasının 
organize edilmesinden ibarettir. Sigorta işletmeleri, risklerle karşılaşma olasılığı bulunan ekonomik 
üniteleri bir araya getirmekte ve belirli bir bedel karşılığında risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya 
çıkacak zararı karşılamayı taahhüt etmekte oldukları anlaşılmaktadır.  
                                                           
63Bkz. Abdüssettar, Ahmet Necdi, Akdü’t-Te’min Beyneş-Şer’iati ve’l-Kanun, Basılmamış Doktora Tezi, Kahire 1972; Zerka, s. 51; Faysal 
Mevlevi,  s. 53. 
s. 311; Rashid, s. 9; Büyükdeniz, s. 30; Musleh-Ud-Din, s. 143–146; Sağlam, Hadi, “İslâm Hukukuna Göre Sigorta- Ribâ Ve Fâiz İlişkisi 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi” e-Akademi, İnternet Derginin 84. sayısında yayınlanmıştır 
64Bkz. Sağlam, Hadi, Çağdaş Problemler Karşısında İslâm Hukukuna Dinamizm Sağlayan Metotlar" adlı makale, Erzincan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Erzincan 2009, s. 512–516. 
65 Tirmizi, Kıyamet 60. 
66 Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 2001 yılında yürürlüğe 
konulmuştur. 
67 2009 tarihinde kredi sigortaları genel şartları yayınlanmıştır. 
68 TTK 1316; Taf. bkz. Çetin, Bahattin, Tarım Sigortaları, Mobil Yayınları, Ankara 2007, s. 31. 
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              SONUÇ 
  Soysal değişme ve gelişmeler karşısında “sorumluluk hukuku” yeniden yorumlanmış 
sonuçta; “kusursuz sorumluluk ilkesinin” kabulü “sigorta organizasyonlarına” zemin hazırlamıştır. 
Bilindiği üzere iktisâdî açıdan farklı iki dünya görüşünü yansıtan zorunlu sosyal güvenlik müesseseleri 
ile ihtiyarı-özel güvenlik tedbirleri, diğer bir ifadeyle sosyal sigortalar ile özel sigortaları birbirinden 
ayıran kriterler kesin çizgilerle ifade edilemeyip özü itibariyle aynı gayeye yöneliktir. Sonuçta, dini 
açıdan sıcak bakılmayan özel sigortalar ile zorunlu emeklilik sigortası (SSK. ES. Bağ-Kur =SGK) 
arasında karakteristik bir farkın bulunmadığı söylenebilir. Binaenaleyh, aynı durum kooperatif 
(=yardımlaşma) sigortası ile ticârî sigortalar arasında da söz konusudur. Zira her ikisinin de temelde 
aynı gayeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.  
 Sosyal olgular, bilimsel gelişmeler, iktisadi koşullar ve ticârî teâmüller, garar ve cehâlet içeren 
akidlerin yapısına önemli katkı sağladığından, sigorta konusu değerlendirilirken, her bir akdin 
karakteristik niteliği ve toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Sistemin işleyişini yakından izleyenler, sigortada belirsizliğin değil riski müştereken 
üstlenme fikrinin ağır bastığı, bütün müesseselerde olduğu gibi sigorta müessesesinde de insan 
faktörü, kanuni düzenleme ve boşluklar, şirketin işleyişi ve yönetim biçiminden kaynaklanan ve ihtilafa 
neden olan vasıfların,  sigortanın aslından değil de ondan ayrılabilir vasfında bulunduğu, bunların da 
hükme varmada temel teşkil ettiğini görürler. 
  İslâm hukuk bilginlerinden bazıları,  sigorta sözleşmesini, aslında fâiz vasfı taşıyan bir 
sözleşme olduğundan bâtıl, bazıları da toplanan primlerin fâizli enstrümanlarda değerlendirildiği 
gerekçesinden hareketle fâsit bir sözleşme olarak görürler. Anladığımız kadarıyla, sigorta 
sözleşmesinin fâiz vasfı taşıdığı gerekçesi, aslında olmayıp kavramsal ve pratikteki uygulama şekliyle 
ilgilidir. Daha çok ülkemizde sigortacılık sektörü gelişmemiş olduğundan, sigortacılık faaliyetlerinin 
bankalar aracılığıyla fonksiyonlarını sürdürmelerinden kaynaklanan kültür problemlerini de dikkate 
almak gerekir. Ülkemizde sigorta müesseseleri, bazı Batılı ülkelerde olduğu gibi bağımsızlığını elde 
edememiş olduğundan; taşralarda bankalar gibi örgütlenemeyip günümüzde bankalar bünyesinde 
faaliyetlerini belli bir komisyon karşılığında sürdürmektedirler. Binaenaleyh, ticârete yardımcı kurumları bir 
insana benzetecek olursak; gövdeyi sigorta, kolları da banka ve borsa oluşturur. Asıl gövde konumunda olan 
sigorta; bünyesindeki fonundan, riziko primleri fonu “para piyasalarını”, tasarruf primleri fonu ise “sermaye 
piyasalarını” fonlayarak ekonomide katölüzör görevini üstlenir. Sonuçta ülkemizde sigortacılık sektörü, 
devletin iktisat politikaları ve milletin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel anlayışları gereği sağlam bir zemine 
oturtulamamıştır. Sigortacı veya sigortalı, fonlarını devletin zorunlu-garantili yatırım araçlarında 
değerlendirmeleri, devletin özel sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanındaki topluluğa 
hukuken bir yönüyle güvence yükümlülüğü, bir yönüyle de sosyal yardımı olarak algılanmasının önündeki 
kültür engelinin aşılamadığı sanılmaktadır. Binaenaleyh, sigorta bir yardımlaşmadır. Toplumun huzuru ve 
devletin kalkınması için de özel sigorta fonları gereklidir. Bir zaman sonra, Şili’de olduğu gibi devletin, bütün 
sosyal güvenlik kurumlarını özel sektör aracılığıyla işletmesi de söz konusu olabilir. Bugün bireysel emeklilik 
sistemi bunun bir göstergesi gibi durmaktadır.  
 Tarih boyunca emek ve sermaye mücâdelesinin bir anlaşmayla sonuçlanması neticesinde günümüz 
dünyasında risk sermayesi (venture capital) denilen mudârabe ortaklığına doğru bir yöneliş gözlemlenmektedir. 
Bu duruma hayat sigortası ve BES şirketleri açısından bakıldığında, anonim ortaklıkların karşılıklı yardımlaşma 
sigortası şekline dönüşmesi yanında, sigorta işletmeleri anonim özelliklerini korumakla birlikte, sigortalıları 
kâra ortak eden uygulamalara geçilmiştir. Zira hayat sigortalarında aktüeryal verilerden hareketle hesaplanan 
sâfî primden ayrılan riziko primi sigortalılar arasında zımnen karşılıklı yardımlaşma esasına dayanmakta ayrıca 
sâfî primden ayrılan tasarruf primlerinin ise toplanılan fondan yatırımlara yönlendirilerek elde edilen kâr, 
sigortalılar topluluğuna emeklilik sigortası olarak dağıtılmaktadır. Günümüzde daha çok karma yapıyla işlev 
gören hayat sigortaları, bazı ülkelerde "kardeşlik ortaklığı" şeklinde tanımlanmıştır. Sonuçta, meblağ 
sigortalarının temeli, zımnî yardımlaşma ve müteselsil kefâlet ekseni etrafında odaklaşan kâr sâikiyle hedefini 
bulan bir tür irâdî/zorunlu tasarruf sandığı mahiyetinde, emek-sermaye ortaklığı şeklinde organize edilen "fon 
yönetim esasına" dayalı, bir tür "özel sosyal güvenlik müessesesi” olduğu anlaşılmaktadır. Binaenaleyh, 
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bireysel emeklilik sistemi de hukukî açıdan yardımlaşma, ticârî açıdan mudarâbe şirketi gibi çalışan bir sistem 
haline gelmiştir. Zira toplumların kültürel yapılarına göre gelişmekte olan bu müessesenin zaman içerisinde 
geçirdiği merhalelerden birine çoğu kez takılıp kalındığı, bünyesindeki hızlı değişmeler nedeniyle pratikteki 
realiteler karşısında söylenenlerin çoğunun da geçmişte kaldığı da söylenebilir. 
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ADRAMYTTEİON ANTİK KENTİ VE SİKKELERİ  
-Kentin Kültleri-∗ 

 
 

 
 

  
 
 

 
      Erşah ÇAKIR∗∗                        Nafize TATAR∗∗∗             Figen ERDOĞDU∗∗∗∗ 
ÖZ 
 
Adramytteion, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesinde yer alır. Antik çağda 

Mysia Bölgesinin önemli kıyı kentlerindendir. 
Geçmişte ya da modern çağda çok fazla yıpranan kentin antik çağında, hangi 

tapınımların var olduğunu anlamada sikkeler oldukça elverişli buluntular olmuştur. 
Bu noktada, Grek panteonunun kentle ilişkisinde hepsiyle olmasa bile, pek çoğuyla 

karşılaştığımızı söyleyebiliriz. 
Anahtar Kelimeler: Adramytteion, Burhaniye Ören, sikke, kült, mitoloji. 
 

ADRAMYTTEION ANCIENT CITY AND ITS COINS 
-Cults of the City- 

 
ABSTRACT 
 
Adramytteion takes place in Ören district/Burhaniye which is a borough of Balıkesir. 

It was an important coast city of Mysia region in ancient age. 
In past or in modern age, the city has been frayed so much that the coins has been 

passable foundlings to understand which cults subsisted in ancient age. 
At this point, at the relationship of Grecian Pantheon by the city, we can coincide a lot 

of them may be not all of them. 
Keywords: Adramytteion, Burhaniye Ören, coin, cult, mythology.  
 
I. GİRİŞ 

 
Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Ören Mahallesinde bulunan ve bizimde ekip üyesi 

olarak, 2001-2007 yılları arasında sürdürülen arkeolojik kazıların birkaç sezonuna iştirak etme 
fırsatını bulduğumuz, antik Mysia Bölgesinin1 liman kentlerinden olan Adramytteion2 
                                                 
∗ Balıkesir Üniversitesi NEF öğrencisi Ayberk GÖLEN ve fotoğraflarını çalışmamızda kullanmamıza izin veren 
Ressam Erkmen SENAN’a teşekkür ediyoruz. 
∗∗ Arkeolog, cimini66@hotmail.com  
∗∗∗ Sanat Tarihçi, nafizetatar@hotmail.com 
∗∗∗∗ Yrd. Doç. Dr., Arkeolog, Arkeolog, Adres: Balıkesir Üniversitesi Ayvalık MYO, yakdin@yahoo.com 
1 Mysia Bölgesinin sınırları kısmen sorunludur. Bölge kabaca, kuzeyde Propontis (Marmara Denizi) ile güneyde 
Temnos (Demirci) Dağı ve Katakekaumene (Yanı Ülke, Kula), doğuda Olympos (Uludağ) ile batıda İda (Kaz) 
Dağı civarıdır denilebilir (Levha I, Harita 1). Bkz. Strab. XII-VIII, 12. 
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(LEVHA I, Harita 1), M.Ö. I. Bin yıl içerisinde Küçük Menderes (Kaystros) ve Gediz 
(Hermos) civarlarında yaşayan, M.Ö. VII. Yüzyı1da  Mermnad sülalesinden Gyges'in kral 
olmasıyla (M.Ö. 687-645) zenginleşen ve bölgenin en önemli devletlerinden biri haline gelen 
Lydialılar tarafından kurulmuştur. Kentin kurucusu ve kente adını veren Adramys'in, Kral 
Alyattes (M.Ö. 615-560)'in oğlu, Kral Kroisos (M.Ö. 560-546)'un da kardeşi olduğu 
düşünülmektedir.3    

Konumuz dışında olduğunu düşünmekle birlikte, burada daha erken dönemler 
hakkında da birkaç cümle etmek yerinde olacaktır. Kentin bulunduğu çevrede, Leleg kentleri 
olarak düşünülen Pedasos ve Lyrnessos gibi başka kentlerinde olduğu varsayılmaktadır.4 
Antik kaynaklar dışında bilgi olmaksızın, erken dönemler için daha net konuşmak şu an için 
zordur diyebiliriz. 
 Pers Kralı II. Kyros (M.Ö. 559-529)'un Lydia Kralı Kroisos'u M.Ö. 546 yılında 
mağlup etmesi üzerine yalnızca Lydialıların başkenti Sardes değil, Adramytteion'da dahil 
olmak üzere bütün Anadolu Pers hakimiyetiyle tanışmıştır.5 Bu hakimiyet fasılalarla da olsa   
yaklaşık iki yüz yıl kadar sürecektir. Öyle ki M.Ö. 422 yıllarında Atinalılar tarafından 
adalarından kovulan Deloslular, Daskyleion Satrabı Pharnakes tarafından Adramytteion'a 
yerleştirilmişler6 ancak bunların ileri gelenleri türlü bahanelerle kentten dışarı çıkartılıp 
oklatılarak öldürülmüşlerdir.7 Kentin, M.Ö. 477 yılında kurulan Delos Birliği8 ile bu şekilde   

                                                                                                                                                         
2 Kentin adı ilk kez Herodot Tarihinde geçmektedir: Bkz. Hdt. VII-42. LLOYD, 2003, 131. FELLOWS, 1838, 
39-40’da, Bergama’dan Kemeredremit (Burhaniye’nin önceki adı; Y.N.) ve antik Adramytteion’a geldiğinden, 
burada bir mezarlık içinde çeşitli sütunlar gördüğünden, dikkate değer ölçülerde birçok sütun kaidesi 
gözlemlediğinden, yukarıda izole edilmiş kayalık bir tepenin üzerinde iyi bir duvarcılıkla yapılmış eski duvarlar 
göründüğünden bahsetmektedir. Fellows, Kemer’de de sütunlar, sütun kaideleri ve işlenmiş taşlar gördüğünü ve 
bunların Yunanlardan sonraki döneme ait kalıntılar olduğunu düşündüğünü belirtmektedir. MALAY, 1983, 
55’de, Antik Çağ’da Troas Bölgesi bakır esnafına Adramytteion’dan çıkartılan bakırın gittiğini söylerken, 
Strabon (XIII-I, 51)’dan alıntıyla Kisthene (LEVHA I, Harita 1)’deki bakır madeniyle bunu desteklemektedir. 
Ayrıca SCHILIEMANN, 1884, 325’de ve BEKSAÇ, 2002a, 195’de de maden sahasından bahsedilmektedir. 
3 KIPÇAK, 1973, 325. SEAR, 1979, Nr. 3800 not. UMAR, 1980, 28-29. UZUNÇARŞILI, 2000, 51. ÖZDEMİR, 
2000, 28. BEKSAÇ, 2002a, 194. LANG, 2003, 33. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, 149. AKŞAR, 2008, 44. TÜRK,  
2008, 47'de Adramys, Alyattes'in oğlu olarak -ki böyle olmalıdır- belirtilir. BAKIR, 1991, 76-77'de Damaskus'lu   
Nikolaos'tan alıntıyla Adramys, Sadyattes (M.Ö. 625-615)'in gayrimeşru çocuğu, Alyattes'te yasal çocuğu olarak  
görülür. Yine Nikolaos'tan hareketle SİNA, 2007, 172'de de Adramys Sadyattes'in oğlu olarak gösterilirken, 
yazar dn. 87'de "G.Radet. La Lydie et le Monde Grec: Temps des Mermnades (687-546). Roma: L'Erma di 
Bretschneider. Roma"dan alıntıyla Radet'in, Adramys'i Kroisos'un babası Alyattes olarak verdiğini bildirir.  
4 STAUBER, 1996, 99-109. UZUNÇARŞILI, 2000, 51, dn. 1. BEKSAÇ, 2001, 284. BEKSAÇ, 2002a, 193. 
Strab. XIII-61’de Lyrnessos’un terk edildiğini, Adramytteion’dan seksen sekiz stadion (yaklaşık 15 km.; Y.N.) 
uzaklıkta olduğunu söyler. Yine SCHILIEMANN, 1884, 326-328’de yörede yaptığı geziyle ilgili Lyrnessos, 
Astyra ve Adramytteion’u sayarak bunların alüvyon altında kalabilmiş olasılığından bahsetmekle birlikte, 
kaynağını vermiyorsa da Adramytteion’un yaşadığı dönemden yaklaşık iki yüz yıl önce (yaklaşık 1650 yılları; 
Y.N.) terk edildiğini söylemektedir. Ona göre daha eski kentler –ve Thebe kentini de ekliyor- bu ovada, yani 
Thebe Ovasında olmalıdır. Ayrıca Pedasos ve Lyrnessos için Bkz. Hom. İl. II-690, 691. VI-35. XIX-60. XX-92, 
191. XXI-87. Strab. XIII-I, 7, 50, 59. 
5 BALCIOĞLU, 1937, 39. SEVİN, 1982a, 232 vd. SEVİN, 1982b, 291. SEVİN, 1982c, 311 vd. BAKIR, 1991, 
71, 78. TEKİN, 1998, 71. SEVİN, 1999, 209-210. BAKIR, 2000, 78. ÖZDEMİR, 2000, 30. LLOYD, 2003, 97, 
121, 124. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, 150. DESTI, 2005, 128. İPLİKÇİOĞLU, 2007, 35.  
6 UZUNÇARŞILI, 2000, 51, dn.2. BEKSAÇ, 2002a, 194. LANG, 2003, 33. AKŞAR, 2008, 45. TÜRK, 2008, 47. 
7 Thuky. VIII-108. 
8 SEVİN, 1982a, 234-236. SEVİN, 1982c, 321 vd. TEKİN, 1998, 79-80. LLOYD, 2003, 128 vd. BOYANA, 
2007, 12 vd. İPLİKÇİOĞLU, 2007, 36, 38 vd. 
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bir ilintisi olduğu belirtilse de,9 olay Peloponnesos Savaşı (M.Ö. 431-404)'nın ilk on yıllık 
döneminde olmuştur. Zira Delos Deniz Birliğindeki tributum (harç) miktarlarında kentin 
adına rastlanılmamakla birlikte10 bu olaydan hareketle kent, çıkarları gereği Sparta'ya yardım 
eden Perslerin hakimiyetinde olmalıdır.11   
   M.Ö. 403 yılına gelindiğinde Troas bölgesinde, Daskyleion'da ikamet eden Pers 
Satrabı Pharnabazus'un eliyle Pers hakimiyetinin devam etmekte olduğu anlaşılmaktayken,   
Mysia Bölgesindeki Kyzikos, Lampsakhos, Parion, Antandros ve bir çok kıyı kentiyle 
birlikte, Adramytteion'un da bağımsızlığını koruduğu anlaşılmaktadır.12 Ancak bu ba-
ğımsızlığında çok sürmediği görülmekte, en azından M.Ö. 360 yılından itibaren Mysia ve 
Ionia (Batı Anadolu) Satrabı olan Orontes'in eliyle tekrar Pers hakimiyetinin varlığı, 
Orontes'in bastırmış olduğu, ilerleyen bölümde bizimde vermeye çalışacağımız sikkelerden   
anlaşılmaktadır.13  
   Yaklaşık iki yüz yıldır bölgede süregelen Pers hakimiyeti, M.Ö. 334 yılındaki 
Granikos (Biga) Çayı  karşılaşmasıyla son bulmuştur. Büyük İskender'in Persleri burada 
mağlup etmesiyle Batı Anadolu İskender'in hakimiyetine geçmiştir14 ve tabi ki Adramytteion 
da.15  
     İskender'in ölümü ve yerine geçecek varisi bırakmaması, yeni olayların habercisi 
gibidir. Artık Diadokhlar (İskender'in Generalleri) Dönemi başlamıştır.16 Küçük Asya'yı alan   

                                                 
9 BEKSAÇ, 2002a, 194. Ayrıca Strab. XIII-51’de “(...) Astyra’nın hemen yakınında Athenalılar tarafından 
kolonize edilmiş, hem bir liman kenti hem de bir deniz üssü bulunan Adramytteion kenti vardır. (...)” cümlesi 
geçmektedir. Ancak kolonizasyon konusunda Strabon dışında şu an için kesin bir bilgi yoktur.  
10 Adramytteion’a çok yakın olduğu anlaşılan Astyra birlik içindeyken, Adramytteion listelerde 
görülmemektedir: Bkz. RUSCHENBUSCH, Tributum, 169. BOYANA, 2006, 29.  
11 Pers Kralı Kserkses (Xerxes)’in M.Ö. 480 yılındaki Batı (Yunanistan) Seferi güzergahında kentten de geçtiği 
bilinmektedir. Bkz. SEVİN, 1982c, 319-320. BEKSAÇ, 2002a, 194. Kent, yaklaşık yüz yıl sonra M.Ö. 401 
yılında Genç Kyros’un ağabeyi Pers Kralı II. Artakserkses (Artaxerxes)’e karşı yaptığı ve sonucunda öldüğü, 
sefer sonrası askerlerinin bu kez tersten yürüdüğü “Onbinlerin Dönüşü” güzergahının üzerinde olacaktır: Bkz. 
Ksen. Anabasis VII-VIII, 7-8. Ayrıca Bkz. SEVİN, 1982c, 323-324. LLOYD, 2003, 137 vd.  
12 AKALIN, Troas, 16. 
13 Pers Kralı Artaxerxes II, Büyük Satrap Ayaklanmaları (M.Ö. 366-360) döneminde tek başına savaş veren 
Autophradates’e destek vermesi için damadı Orontes’i Mysia bölgesine göndermiş, ancak Orontes bir süre sonra 
paralı asker toplamaya, Adramytteion, Kisthene, Lampsakhos gibi yerlerde kendi adına sikke bastırmaya 
başlamıştır. Bu arada Orontes’in hedeflerinden biri de Sparda satraplığı olup, bu nedenle Lydia Satraplığı 
üzerine sefer bile düzenlemiştir. Aynı dönemde Sparda Satrabı Autophradates’in de Adramytteion’u kuşattığı 
anlaşılmaktadır. Bkz. BULUT, 2007, 17-18. Ayrıca Bkz. HEAD, 1887, 455, 491. LANG, 2003, 31.  
14 ÖZSAİT, 1982, 338 vd. CHILDE, 1998, 195 vd. TEKİN, 1998, 100. LLOYD, 2003, 152 vd. İPLİKÇİOĞLU,  
2007, 43.  
15 Sonraki bölümlerde incelemeye çalışacağımız sikkeler içerisindeki bu dönem sikkelerinde İskender ile ilgili 
bir öğe görülmemekle birlikte, öğeler mitolojik tanrı-tanrıçalar ve atribülerinden oluşmaktadır. Bkz. HEAD, 
1887, 447. WROTH, 1892, 2. von FRITZE, 1913, Nr. 1-53. LANG, 2003, 31. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, Kat. 
No. 1-3. Arkeolojik kazılarda Hellenistik Dönem’den amorf da olsa pek çok pişmiş toprak vd. buluntuya 
rastlanılmıştır. Bu dönemin tabi ki İskender'in ölümüyle (M.Ö. 13 Haziran 323) son bulmadığını biliyoruz ancak  
demek istediğimiz; örneğin Lampsakhos, Kyzikos, Prokonnesos gibi kentlerde İskender portreli sikkeler 
basılmışken (ancak bu kentler İskender'in kurduğu İlion Birliği'nin üyeleridir. Bkz. HEAD, 1887, 449, 454, 457,  
465. LLOYD, 2003, 172), İskender'in ne yaşamında, ne de ölümünden sonra Adramytteion'da böyle bir durumun   
görülmemesidir. Gerek körfeze, gerekse bulunduğu yöreye adını (Adramyttene) veren kent (LEVHA I, Resim 1), 
halihazırda sikke basmaya devam etse de, belki de bu dönem için önemini yitirmiş, İskender'in de pek dikkatini 
çekmemiş yada İskender, sikkeler üzerinde sonsuzlaştırılmak istenmemiş olabilir (?) Sonuç olarak, hız1ı bir 
süreçle başka bir akımın başladığı bu dönemi anlamak kent için bizce şimdilik problemlidir diyebiliriz. 
16 ÖZSAİT, 1982, 343 vd. BAYATLI, 1996, 14 vd. TEKİN, 1998, 107 vd. LLOYD, 2003, 168 vd. 
İPLİKÇİOĞLU, 2007, 46 vd. 
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son merkezi güç sahibi Antigonos, M.Ö. 301 yılında Lysimakhos ve Seleukos'a karşı       
İpsos (Sipsin-Çayırbağ) Savaşı'nı kaybetmiştir. Konumuzdan ötürü bizi daha çok ilgilendiren  
Lysimakhos  bu savaş sonrasında Trakya'daki topraklarına Küçük Asya'yı katmış, Seleukos'da   
Mezopotamya ve Suriye'de kendi devletini kurmuştur. Ancak İpsos Savaşından hemen bir yıl 
önce Lysimakhos ve Seleukos'un birleştikleri yılda, yani M.Ö. 302 yı1ında Lysimakhos'un 
komutanlarından Prepelaos'un Adramytteion'u işgal ettiği anlaşılmakta17 ve hemen yukarıda 
da belirttiğimiz gibi Küçük Asya ile birlikte kentte Lysimakhos’a kalmaktadır. Ancak çok 
geçmeden Lysimakhos’un da bölgede deyim yerindeyse “Antigonoslaştığı”, bölgedeki baskıyı  
arttırdığını ve bölgedeki kentlerin Lysimakhos'un eski ittifakı Seleukos’u yardıma 
çağırdıklarını görmekteyiz. Sonuç olarak Lysimakhos, M.Ö. 281 yılındaki Kurupedion 
Savaşında yenilmiş ve ölmüştür. Diadokhlar arasındaki mücadelelerde böylece sona eriyor, 
Anadolu’dan Indus’a kadar ki topraklar Seleukosların yönetimine geçiyor, Philetairos 
Seleukos’un yardmıyla Lysimakhos’tan kurtulmasına ve Seleukoslara bağlılığını bildirmesine   
rağmen, ertesi yıl Pergamon Krallığını kuruyordu ve bilindiği üzere Pergamon Batı 
Anadolu’ya hakim olmuş, hatta I. Attalos (M.Ö. 241-197) bir ara, krallığı Marmara 
Denizinden Toroslara kadar genişletmiştir.18 Bu noktada Adramytteion’un da Pergamon 
Krallığı hakimiyetine girdiğini söylemek yerinde olacaktır.   
   M.Ö. 201 yılında ise kentin Hellenistik Makedon Kralı V. Philip tarafından talan 
edildiği anlaşılmaktadır.19 M.Ö. 209 yılından beridir dostluk ilişkileri geliştiren Pergamon 
Krallığı ve Roma, bundan sonra Philip’e karşı birlikte hareket edeceklerdir. Zira Philip’in 
daha önceleri, II. Kartaca Savaşında (M.Ö. 218-201) Kartaca’ya destek olması hafızalardadır.  
M.Ö. 198 yılına gelindiğinde Hellenistik Suriye Kralı III. Antiokhos (Büyük)’da Pergamon’a   
yürüyerek olayların içine giriyor, ancak Roma Senatosu’nun isteğiyle Pergamon 
topraklarından çekiliyordu. Philip ise yaklaşık bir yıl sonra geri püskürtülmüş, savaş 
kazanılmıştır. Fakat Philip’in boşalttığı alanı yine III. Antiokhos’un doldurduğu 
görülmektedir. Öyle ki, M.Ö. 191 yılına gelindiğinde Antiokhos, Roma ordusunun saldırısına   
uğramış, olaylar geliştikçe Pergamon donanması ve kara kuvvetleri de Roma yanında savaşa   
iştirak etmiştir. Sonuç olarak Magnesia’da yapılan savaşı kaybeden Antiokhos, barış istemek   
zorunda kalmış, M.Ö. 188 yılında Apameia Antlaşması imzalanmış ve Romalıların katkısıyla   
Küçük Asya’daki Pergamon hakimiyeti devam etmiştir.20      

Pergamon Krallığı, Adramytteion’un da içinde yer aldığı Mysia Bölgesindeki 
hakimiyetini sürdürmektedir. Pergamon Kralı II. Eumenes (M.Ö. 197-159), bir birlik kuracak 
ve bu birliğe özel, ön yüzlerinde sarmaşık yaprağı ve çiçeklerden yapılmış bir çelenk içinde 
görülen ve Dionysos kültüyle ilgili “Sihirli Sepet”ten (Cista Mystica) ötürü Kistophor (Sepet 
Taşıyıcı-Cistophoros) denilen ve sonraki bölümde örneklerini göreceğimiz özel birlik 
sikkeleri basılmaya başlanacaktır. Öyle ki bu sikkeler, Pergamon Krallığı sonrasında, Roma 
döneminde M.S. III. yüzyıl başlarında dahi basılmaya devam edecektir. Kistophorların bizim 
için önemi Adramytteion kentinin de bu sikkeleri basan on yedi darphane içerisinde olması ve 

                                                 
17 ÖZSAİT, 1982, 346. BEKSAÇ, 2002a, 194. LANG, 2003, 34. 
18 ÖZSAİT, 1982, 349, 351 vd. BAYATLI, 1996, 16 vd., 36 vd. TEKİN, 1998, 112 vd. MAGIE, 2001, 3 vd., 17 
vd. İPLİKÇİOĞLU, 2007, 46-47.  
19 LANG, 2003, 34. AKŞAR, 2008, 45. Ayrıca Bkz. BAYATLI, 1996, 39 vd. MAGIE, 2001, 27 vd. 
20 ÖZSAİT, 1982, 353 vd. BAYATLI, 1996, 50 vd., 58 vd. TEKİN, 1998, 114. UZUNÇARŞILI, 2000, 51. 
MAGIE, 2001, 37 vd. LANG, 2003, 34. İPLİKÇİOĞLU, 2007, 81-82. AKŞAR, 2008, 45. 
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bununla birlikte, kentin bu dönemdeki durumunu anlamak için son derece önemli buluntular 
olmalarından kaynaklanmaktadır.21  

M.Ö. 133 yılına gelindiğinde Pergamon Krallığı’nın tarihe karıştığını biliyoruz. 
Krallığın son kralı III. Attalos’un varis olarak kendinden sonra birini bırakmaması, bunun 
yerine krallığını Roma Cumhuriyeti’ne bırakmayı vasiyet etmesiyle Pergamon, Pergamon’un 
hâkimiyetindeki topraklar ve elbette Adramytteion, Roma’nın eline geçmiş, Roma’nın Asia 
Eyaleti (Provincia Asia) M.Ö. 129 yılında Batı Anadolu’yu içine alacak şekilde 
kurulmuştur.22 Roma hâkimiyeti altındaki Adramytteion’un parlak bir çağ yaşadığı,   Asia 
Eyaleti’ne bağlı önemli bir yargı merkezi olarak “Conventus” kimliği kazandığı 
anlaşılmaktadır.23 

M.Ö. I. Yüzyılın başlarında kentin bazı kötü olaylar geçirdiği anlaşılmaktadır. Asia 
Eyaleti’nin M.Ö. 129 yılında kurulmasından sonra, yönetim halk üzerinde çok ağır bir şekilde 
uygulanmaya başlanmış, alınan vergiler deyim yerindeyse soyguna dönüşmüştür.24 
Publicanus (bir nevi mültezim) denilen vergi toplayıcıları istedikleri gibi davranmaya 
başlamışlardır. İşte Pontus Kralı VI. Mithridates Eupator (M.Ö. 120-63)’un böyle bir ortamda 
ortaya çıktığı ve bölge kentlerince adeta bir kurtarıcı gibi görüldüğü anlaşılmaktadır. M.Ö. 88 
yılından itibaren Batı Anadolu’da iyiden iyiye gücünü göstermeye başlayan kral, Romalı 
                                                 
21 von FRITZE, 1913, 5. ONAT, 1959, 139. LANG, 2003, 31. TÜRK, 2008, 50. ONAT, 1959, 139-140’da 
Adramytteion, Apameia, Apollonis, Crete, (Gortyna darpları), Ephesos, Laodikeia, Miletos, Nysa, Parion, 
Pergamon, Samos, Sardes, Smyrna, Synnada, Stratonikeia, Thyateira, Tralles kentleri bu birlikte görülmektedir. 
HEAD, 1887, 462’de sayılan on iki darphane şöyledir: Parion, Adramytteion, Pergamon, Smyrna, Ephesos, 
Thyateira, Sardes, Tralles, Apameia, Laodikeia, Nysa, Crete. ATLAN, 1976, 15’de ise darphanelerin on altı 
olduğu belirtilip on üçü sayılmıştır: Ephesos, Smyrna, Phokaia, Pergamon, Adramytteion, Sardes, Thyateira, 
Apollonis, Nysa, Stratonikeia, Apameia, Tralles, Synnada. ATLAN, 1993, 45’de de yazarın bir önceki eserindeki 
listeyi görmek mümkündür. SAYLES, 1998, 45’de ise darphane sayısı on sekizdir: Adramytteion, Aizanoi, 
Apameia, Aphrodisias, Apollonis, Bithynia (yerel), Ephesos, Eumeneia, Laodikeia, Miletos, Mylasa, Pergamon, 
Sardes, Smyrna, Stratonikeia, Synnada, Thyateira, Tralles. TULAY, 2001, 54’de darphane olarak Pergamon, 
Ephesos,   Parion, Adramytteion, Thyateira, Smyrna, Sardes, Tralles, Nysa sayılarak bunların on beş kent olduğu 
belirtilir. ÜRETEN, 2004, 204’de Pergamon ve Girit ile beraber toplam on dört  darphane olduğu belirtilmekte, 
diğerleri verilmemektedir. Kistophorlar için Bkz. GÖKTÜRK, 1987, 51. SALTUK, 1990, 85-86. GÖKTÜRK, 
1992b, 101-102. KARWIESE, 1995, 63-64. GÖKTÜRK, 1996, 97-100. HOWGEGO, 1998, 63. CARRADICE-
PRICE, 2001, 103-104. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, dn. 4. Ayrıca bu dönem için epigrafik buluntuda ele 
geçmiştir. 1984 yılında, Ören Mahallesi’ne 4 km. uzaklıktaki Taylıeli Köyünde bulunan, Artemidoros oğlu 
Pamphilos ile ilgili kitabenin II. Eumenes Dönemi’ne ait olduğu anlaşılmıştır: Bkz. SCHWERTHEIM, 1987, 37-
44. ŞAHİN, 1987, 45-46. THONEMANN, 2003, 104, dn. 45. 
22 SKEEL, 1901, 115. KIPÇAK, 1973, 325. ÖZSAİT, 1982, 357 vd. BAYATLI, 1996, 91-92. TEKİN, 1998, 
114. MAGIE, 2001, 68-69. LANG, 2003, 34. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, 150. KAYA, 2005, 13-16. 
İPLİKÇİOĞLU, 2007, 48, 83, 101, 104-105. 
23 RAMSAY, 1890, 119’da Adramytteion Conventusu’nun, Apollonia ad Ryndakum, Argyra (Erezii), 
Miletopolis, Poemanenum, Mandakada (Cilices Mandacadeni), Abretteni, Makedones Askulakae, Polikhna, 
Pionitae, Kyzikos’u kapsadığı Plinius’tan aktarı1maktadır. Ramsay, Kyzikos gibi önemli bir kentin 
Adramytteion gibi daha önemsiz bir kente bağlı olmasına güçlükle inanılacağını belirtmektedir. HOWGEGO-
HEUCHERT-BURNETT, 2005, 219-220’de Assos ve Abydos kentleri de Adramytteion Conventusu içinde 
gösterilmektedir. Ayrıca Bkz. von FRITZE, 1913, 5. KIPÇAK, 1973, 325. JEWETT, 1997, dn. 51. BEKSAÇ, 
2002a, 195. AKŞAR, 2008, 45. TÜRK, 2008, 51. Ayrıca, S. Mitchell. Anatolia: Land, Man and Gods in Asia 
Minor, 2 vols., Clarendon, Oxford, 1993, not 1.33’den aktaran JEWETT, 1997, dn. 51’de, M.Ö. 62 dolaylarında 
kentteki Yahudi tapınağının (sinagog; Y.N.) topladığı vergilere mahkeme tarafından el konulduğundan 
bahsedilmekte olup, burada başkaca bilgi yoktur. Kentteki Yahudi varlığına dair şu ana kadar herhangi bir bulgu 
olmadığı düşünülürse bu bilgi önemli olup, M.Ö. I. Yüzyılda kentte bir sinagog olduğu anlaşılmaktadır. 
24 Gümrük istasyonlarının Bergama Krallığından devredilmiş olduğu, M.Ö. I. Yüzyıl’da Roma Cumhuriyeti’nin 
iç savaşlar sonucunda sıkıntılarını Asia Eyaletinden topladığı ağır vergilerle karşıladığı anlaşılmaktadır. Küçük 
Asya’daki gümrük istasyonlarından birisi de Adramytteion’dur. Bkz. ERDEMİR-GÖKBUNAR, 2007, 229-231. 
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komutan Aguillius’un ordusuyla iki kez karşılaşıp, ikisini de kazanıp önünde kuvvet 
kalmayınca, Asia’yı Latince konuşanlardan temizlemek amacıyla emirler vermiş, bunun 
sonucunda 80 ila 150 bin arasında insan öldürülmüştür. Çok geçmeden Roma bunu 
cezalandıracak, “Mithridates Savaşları” olarak bilinen bu savaşlar, M.Ö. 64 yılında 
Pompeius’un Mithridates’i yenmesiyle son bulacak ve Anadolu’daki Roma hâkimiyeti 
yeniden sağlanacaktır.25 Ancak Roma, öldürülen insanları unutmamış, birçok kente bunun 
hesabı sorulmuştur. Bu hususta Adramytteion’u, belki başka kentleri de Adramytteionlu hatip 
Ksenokles’in Roma Senatosundaki savunması kurtarmıştır.26  

Öyle ki yukarıda, kentin Roma Döneminde bir yargı merkezi olduğu ve parlak bir çağ 
yaşadığından bahsetmiştik. İmparator Augustus (M.Ö.27-M.S. 14)’un köklü düzenlemeleriyle 
bir iç barış (Pax Romana) dönemine27 giren Roma, Principatus Dönemi (M.Ö. 27-M.S. 
283)’ni de yaşamaya başlamış oluyor, bunun sonucunda bilhassa M.S. II. yüzyılda bir nevi 
“Altın Çağ”a giriliyordu. Augustus’un bu dönemde halka cömertçe davrandığı ve onları 
görkemli oyunlarla meşgul(!) ettiği de anlaşılmaktadır. Dönemin sonuna doğru ise Caracalla 
(M.S. 211-217)’nın imparatorluk içinde yaşayan tüm özgürlere vatandaşlık hakkı vermesiyle 
artık Roma dışındakilerin sayısı Romalılardan daha fazla hale gelmiştir. III. yüzyıla 
gelindiğinde sosyo-ekonomik ve siyasal çalkantılarla birlikte hedonizm, bir imparatorluğun 
daha temellerini sarsmaya başlamıştır. Konumuzdan çok uzaklaşmadan belirtmeliyiz ki, 
kentin başından geçen onca badireye, gerek geçmiş gerekse modern tahribe28 rağmen 
Adramytteion kentinin de bu refahtan payını almış olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, 
Adramytteion’dan Principatus Dönemi’ne ait bir yazıt bunu doğrular niteliktedir.29 

İmparatorluğun M.S. 395 yılında Batı ve Doğu olarak ikiye bölünmesiyle doğuda 
Bizans İmparatorluğu kurulmuştur. Böylece kentinde Bizans hakimiyetine girdiğini 
görmekteyiz. Arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkartılan mimari yapılar ve ele geçen diğer 
küçük buluntular Erken Bizans Döneminden XIV. Yüzyıla değin yoğun bir Bizans dönemine 
işaret etmektedir.30 

                                                 
25 DEMİRCİOĞLU, 1967, 447-448. ÖZSAİT, 1982, 361 vd. BAYATLI, 1996, 100 vd. TEKİN, 1998, 114-115. 
UZUNÇARŞILI, 2000, 51-52. ÖZDEMİR, 2000, 32-33. BEKSAÇ, 2002a, 195. LANG, 2003, 33. LLOYD, 
2003, 178, 197, 203-204. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, 150. İPLİKÇİOĞLU, 2007, 101, 105-106. AKŞAR, 2008, 
45. TÜRK, 2008, 51. Ayrıca Mithridates için Bkz. Strab. XII-II, 1. XII-III, 1, 9, 28, 40. XII-VIII, 11, 16, 18. 
XIII-I, 27, 28.  
26 Strab. XIII-I, 66.  
27 M.S. I. Yüzyılın başlarından ilginç bir bilgiyi bizlere, dinsel bir metin olan Yeni Ahit ulaştırıyor: Aziz 
Paulos’un Roma’ya götürülüşünde bir Edremit gemisiyle yola çıktığını anlıyoruz. “İtalya’ya yelken açmamız 
kararlaştırılınca, Paulos’la başka bazı tutukluları Augustus birliğinden Yulius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. 
Asya kıyılarına uğrayacak olan, Edremit limanına bağlı bir gemiye binip açıldık (...).” Bkz. Habercilerin İşleri, 
27-1,2. JEWETT, 1997, 13’de ise Paulos’un Roma’ya götürülmeden önceki İkinci Misyoner Seyahatinde,  Troas 
yolculuğunun alternatif bir kıyı güzergahı olarak Aurelian, Thebe, Adramytteion, Antandros, Gargara, Assos 
sırasını vermektedir. Burada  Thebe’yi belirsiz olarak nitelerken, Adramytteion Conventusu içerisinde kaldığını, 
her iki kentinde Havran Büyükdere Beldesi yanında olduğunu ve Adramytteion’un bir Roma kenti olduğunu 
belirtiyor. Yine Paulos’un Edremit gemisiyle götürülüşü için Bkz. BEKSAÇ, 2002a, 195. Ayrıca dönem için 
Bkz. DEMİRCİOĞLU, 1967, 450 vd. KAYA, 2005, 22 vd. İPLİKÇİOĞLU, 2007, 91 vd.  
28 BEKSAÇ, 2002a, 193, 196-197. BEKSAÇ, 2002b, 86. BEKSAÇ, 2003, 328. BEKSAÇ, 2005, 88. 
29 CARTER, 2004, 57, dn. 30’da bu yazıtın Grekçe metni verilmiş, M.S. geç II. Yüzyıl, erken III. yüzyıldan 
olabileceği ve gladyatör oyunlarıyla ilgili olduğu belirtilmiştir. ÖĞÜT, 2006, 4, 148, EP.16.322’de de aynı yazıt 
görülmekte, Asiarkhes Eunus’un oğlu Euphrosynos için bir gösteri düzenlemiş olduğu ve bunun büyük bir 
olasılıkla gladyatör oyunları olduğu söylenmekte ve gösterilerin parlak olduğu belirtilmektedir. 
30 ÇORUHLU, 2002, 89-90. ÇORUHLU, 2003, 331-332. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, 150, Kat.No. 22-31. 
ÇORUHLU, 2005, 237-238. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

Bizans İmparatorluğu hakimiyetindeki Anadolu, adına “Thema” denilen parçalara 
ayrılmış, bunların başlarına da geniş yetkilerle donatılmış general denilebilecek “strategos”lar 
getirilmiştir.31 Kentin, bu themalardan Hermos (Gediz) ve Yukarı Kaikos (Bakırçay) 
vadilerini içeren “Neocastron Theması”nda olduğu anlaşılmaktadır.32 

M.S. 715 yılında, bir vergi memuru olan Adramytteionlu Theodosius (III. Theodosius, 
715-717)’un Opsikion birlikleri tarafından imparator ilan edildiğini görmekteyiz. Bu durum 
Theodosius tarafından da tehlikeli görülmüştür ki sonuç olarak Anatolikan Theması 
Strategosu Leon (III. Leon, 717-741), Theodosius’a karşı ayaklanmış, oğlunu esir almıştır. Bu 
olay sonrası, Theodosius’un hayatını Ephesos’da keşiş olarak geçirmeyi kabul etmesiyle 
birlikte Leon, 15 Mart 717 tarihinde tahta çıkmıştır.33 

XI. Yüzyıl son çeyreğinde, İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti kurulurken, aynı 
tarihlerde İzmir ve çevresinde de Emir Çaka Beyliği kurulmaktadır. Ünlü Türk denizcisi Çaka 
Bey’in, Burhaniye dolaylarında da adından söz ettirdiği anlaşılmaktadır.34  

Bunun yanında, bölgede yalnızca Türk-Bizans mücadelesi söz konusu değildir. 1204 
yılındaki IV. Haçlı Seferi sonucunda İstanbul’da başlayan Latin işgaliyle bu bölgede de 
Latinlerin etkisi görülmeye başlanmıştır ki Latin-Bizans mücadelesinden söz etmek yanlış 
olmayacaktır.35 Ayrıca yine Bizans hakimiyetinde olduğunu anladığımız bölge, 1261 yılından 
sonra deyim yerindeyse “serbest bölge” halini almış, bu noktada Cenevizliler bölgede ön 
plana çıkmıştır.36 1284 yılına gelindiğinde ise bölgedeki bir çok liman kenti ve Adramytteion, 
Laskaridler hakimiyetinde olup, ancak bu sulardaki hakimiyet, Bizans donanması yerine Türk 
donanmasındadır.37 Son olarak, 1300’lü yıllara gelindiğinde, bölgedeki Türk hakimiyeti 
sağlanmıştır diyebiliriz.38 
                                                 
31 OSTROGORSKY, 1995, 89-90. 
32 RAMSAY, 1890, 130. ÖZDEMİR, 2000, 34. BEKSAÇ, 2002a, 195.  
33 OSTROGORSKY, 1995, 143-145.  
34 RAMSAY, 1890, 114’de İmparator I. Aleksios (1081-1118)’un Türklerin yıktığı Adramytteion’u tekrardan 
inşa ettirdiği belirtilir. BEKSAÇ, 2002a, 195 ile BEKSAÇ, 2003, 330’da Türk-Bizans mücadelelerine 
değinilmektedir. Yine, CAHEN, 1992, 43’de Çaka Bey’in bölgedeki faaliyetlerinden, 52’de ise imparatorun 
Menderes nehri civarını tekrardan Bizans topraklarına kattığından ve Türklerin batı vadilerinden çıkartıldığından 
bahsedilmektedir. Bu durumda, tarihsel bilgiler ve kazılar ışığında, Adramytteion’da hiç olmazsa iskan 
anlamında bir Türk varlığı söz konusu değildir denilebilir. DEMİRKENT, 2002, 7 ve devamında, 1147 yılında 
İstanbul’a gelen İkinci Haçlı Seferi Alman ve Fransız ordularının, yürüyüş güzergahının Orta Anadolu’yu 
bırakın, Ege Bölgesinden bile geçmesinin çok zor olduğu, güzergahın Balıkesir-Bergama-İzmir üzerinden 
Ephesos’da uzandığı geçmektedir. Aynı yayının sonundaki 3. haritada, bu orduların Edremit üzerinden bölgeden 
geçtiği görülmektedir. Ayrıca Türk yayılması için Bkz. DEMİRKENT, 2002, 3 vd. 
35 OSTROGORSKY, 1995, 397. BEKSAÇ, 2003, 330. ÇORUHLU, 2005, 237. 
36 BEKSAÇ, 2002a, 195-196. 
37 İNALCIK, 1993, 311. Laskaridler için Bkz. OSTROGORSKY, 1995, 396 vd., Aynı yayın Harita 5’de ise 
Nikaia İmparatorluğu’nun 1210’lardan itibaren bölgeye hakim olduğu görülmektedir. Ayrıca kentte, 1283 
yılında, Nikaia İmparatorluğu altındaki Thrakesion Theması Strategosu Ioannes Komnenos’un karısı Irene-
Eulogia Palaiologina ile iki kızı Anna ve Theodora’nın da katıldığı önemli bir synod meclisinin toplandığı 
anlaşılmaktadır. Bkz. KARRAS, 2005, 102-103. Ayrıca Bkz. ÇORUHLU, 2005, 237. 
38 Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ın Taylı Baba adlı komutanını bölgeye göndermesi ve Taylı Baba’nın Ören’e 4 
km. uzaklıktaki yamaçlarda Taylıeli Köyü’nü kurması hakkında Bkz. Anonim, 1939, 7. SALMAN, 1957, 111-
112. KIPÇAK, 1973, 307. Bilindiği gibi Türkler, Selçuklu, Karesi, Osmanlı sırasıyla bölgeye hakim olmuşlardır. 
Bkz. İNALCIK, 1993, 313. TÜRK, 2008, 52. Ayrıca, BEKSAÇ, 2002, 196’da 19. Yüzyıl sonlarında eski kentin 
üzerinde Michael Kasazis’e ait bir çiftliğin bulunduğu belirtilmektedir. BEKSAÇ, bu bilgiyi W. Judaich. 
“Bericht über eine Reise im Nordwestlichen Kleinasien”, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen 
Akademie Der Wissenschsften, Berlin, 1898, 542’den aktarmaktadır. Bunun yanında aynı çiftlikten 
SCHILIEMANN, 1884, 324’de de bahsedilmekte fakat bu çiftliğin yerinin bugünkü Altınoluk yakınlarındaki 
Avcılar Köyü civarında olduğu belirtilmektedir.  
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Lydialılar, Persler, Büyük İskender ve ardılları, Pergamon Krallığı, Roma ve Bizans 
İmparatorluğu hakimiyeti altında tarihini sürdüren kentte, kurulmasından yaklaşık iki bin yıl 
sonra, XIV. Yüzyıl civarında yerleşim sona ermiş, iskan daha içlere çekilmiş, burada da çeşitli 
adlar altında Türk hakimiyeti sağlanmıştır.39 

 
II. SİKKELER VE KENTTEKİ TAPINIM 

 
 Bu bölümde, Adramytteion kentinin kataloglara girmiş sikkelerine değinmeye 
çalışacağız.40 Kronolojik olarak vermeye çalışacağımız sikkelerin kapsamını, Adramytteion 
kentinde sikkenin ortaya çıkış tarihi olan M.Ö. IV. Yüzyıl ile Roma Dönemi otonom şehir 
darpları (İmparator Gallianus’a kadar; M.S. 218-268) arasındaki sikke çeşitliliği 
oluşturmaktadır.41  
 Yukarıda da belirtildiği gibi kent, sikke darbına M.Ö. IV. Yüzyılda başlamıştır. Bu 
dönem sikkelerinin ön yüzlerinde sağa dönük Zeus başı, arka yüzlerinde ise Pegasos protomu 
(bazen şimşek demetiyle birlikte) ve Α∆ΡΑ monogramı görülmektedir (Levha I, Resim 2)42. 
Dönemin bir başka tipinde, ön yüzlerde yine Zeus başı bu kez ¾ profilden verilmiş olup, arka 
yüzlerde ise bu kez kartal altar üzerinde ve Α∆ΡΑ monogramıyla birlikte görülmektedir 
(Levha I, Resim 3)43. Ön yüzü bir öncekiyle benzer bir başka tipin arka yüzündeki kartal, bu 
kez bir kaya üzerinde görülmektedir (Levha I, Resim 4)44. Monogramlar değişebilmektedir. 
Aynı döneme tarihlendirilen bir diğer sikke tipi ise daha önce belirttiğimiz45 Satrap Orontes’in 
bastırdığı tipik kent sikkelerine adını eklemesiyle ortaya çıkan sikkelerdir (Levha I, Resim 
5).46 
 M.Ö. III. Yüzyıla gelindiğinde sikkelerin ön yüzlerinde Apollon başı görülmektedir. 
Arka yüzlerde ise Dioskurların külahları arasındaki cornucopiae (bereket boynuzu), yıldızlar 

                                                 
39 Bölüm sonunda şunu da belirtmeliyiz: Katolik piskopos listelerinde Adramytteion’a, 1732-1962 yılları 
arasında “Titular Episcopal (unvan halindeki piskoposluk)” verilmesiyle burada bir nevi hak (!) iddia edildiği 
görülmektedir. Piskoposlar ise şöyledir: José Platas (01.10.1732-02.11.1745), Andrés Núñez Monteagudo 
(23.02.1739-1761), Pedro Ponce y Carrasco (28.11.1746-20.12.1762), Miguel Cilieza y Velasco (1766-
27.04.1767), Rafael Lasala Locela (14.12.1767-18.06.1773), Simonas Mikalojus Giedraitis (1812-17.07.1838), 
Michael von Deinlein (27.06.1853-13.07.1856), James Gibbons (03.03.1868-30.07.1872), Louis-Taurin Cahagne 
(21.03.1873-01.09.1899), Clemente Coltelli (15.02.1900-28.01.1901), Gabriel-Joseph-Elie Breynat (22.07.1901-
11.12.1939), Joseph-Marie Trocellier (26.06.1940- 27.11.1958), Nicola Agnozzi (02.04.1962-01.02.1966). Bkz. 
http://www.gcatholic.com/dioceses/former/t0057.htm   Erişim: 07.06.2011. 
40 Adramytteion sikkelerinin çoğunlukla bakır veya bronzdan darp edildiği görülmekle birlikte, sadece M.Ö. 133 
yılından sonra Kistophorlar ile bazı otonom sikkelerinde gümüşün kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bkz. HEAD, 
1887, 467. 
41 Daha önce, yalnızca 2004-2005 kazı sezonunda ele geçen sikkeler yayımlanmış olup, bunlardan üçü kent 
darbıdır. Bkz. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, Kat.No. 1-3. Çalışmada başvurduğumuz ilgili sikke yayınları şöyledir: 
HEAD, 1887, 446-447. WROTH, 1892, 2, Pl. I. ANSON, 1913, Nr. 456. von FRITZE, 1913, Nr. 1-199, Taf. I-
III. SEABY, 1975, Nr. 1498-1499. PLANT, 1979, Nr. 1302. SEAR, 1979, Nr. 3800-3807. GÖKTÜRK, 1992a, 
Kat. No. 14. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, Kat.No. 1-3.  
42 HEAD, 1887, 447. von FRITZE, 1913, Nr. 1, Taf. I-1. PLANT, 1979, Nr. 1302. SEAR, 1979, Nr. 3802. 
ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, Kat.No. 2. 
43 von FRITZE, 1913, Nr. 4, Taf. I-5. SEAR, 1979, Nr. 3803.  
44 von FRITZE, 1913, Nr. 5, Taf. I-6. 
45 Bkz. dn. 13. 
46 Bkz. http://asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=94&pid=3023#top_display_media  Erişim: 
07.06.2011.  
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ve Α∆ΡΑΜΥΤΗΝΩΝ monogramı vardır (Levha II, Resim 6-7)47. Bu sikkelerin, II. Yüzyıl, 
hatta I. Yüzyıla değin varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz.48 
 M.Ö. II. Yüzyıla tarihlendirilen bir tipin ön yüzünde yine Zeus başı görülmektedir. 
Arka yüzlerde ise kartal, bu kez şimşek demeti üzerindedir. Monogram olaraksa 
Α∆ΡΑΜΥΤΗΝΩΝ görülmektedir (Levha II, Resim 8).49 Aynı yüzyıldan bir başka örneğin ön 
yüzünde yine Zeus başı görülmekle birlikte, arka yüzde ise rüzgarda uçuşan hilamisiyle süvari 
tasviri yer almaktadır (Levha II, Resim 9-10).50 Monogram, bir öncekiyle aynıdır. Aynı 
yüzyıla tarihlendirilen diğer iki tip öncekilerden daha farklıdır. Bunlardan ilkinin ön yüzünde 
Kore başı, arka yüzünde ise bir kalathos; ikincisinin ise ön yüzünde Apollon başı, arka 
yüzünde ise omphalos görülmektedir. Her ikisinin arka yüzündeki monogram ise öncekilerle 
aynıdır (Levha II, Resim 11-12).51 Yine aynı yüzyıldan bir başka tipin ön yüzünde bu kez 
miğferli Athena başı, arka yüzünde ise bir kanadı açık, cepheden baykuş, zeytin dalıyla 
birlikte verilmiştir (Levha II, Resim 13-14).52 Monogram da bir farklılık bulunmamaktadır. 
Bu sikke tipi, Atina’dan kopya edilmiş olmalıdır. 

Yukarıda, Pergamon Kralı II. Eumenes’in bir birlik kurarak, bu birliğe özel, 
günümüzde adına “Kistophor” denilen, ön yüzlerinde sarmaşık yaprağı ve çiçeklerden 
yapılmış bir çelenk içinde Sihirli Sepet ve yılan, arka yüzünde ise karşılıklı, kıvrım yapmış 
yılanların arasında duran sadağın görüldüğü sikkelerin Adramytteion kentinde de 
basıldığından bahsedilmişti.53 Görüldüğü gibi bu sikkelerin, M.Ö. II. Yüzyıldan itibaren darp 
edildiği anlaşılmaktadır (Levha II, Resim 15).54 
 Kronolojiyi takip ettiğimiz sikkelerde böylece Roma Dönemi’ne ulaşmış bulunuyoruz. 
Bu dönemde de, kentin yarı otonom ve otonom sikkeler bastığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
otonom darplar yanında, Roma hakimiyeti altındaki çeşitli kentlerle homonoia (dostluk) 
sikkeleri55 darp edildiği de görülmektedir.  
 Roma Dönemindeki kent darplarında, eski tiplerle birlikte, yeni mitolojik unsurların 
eklenmiş olduğu dikkat çekmektedir. İmparator portrelerinin görülmediği yarı otonom 
sikkelerde, Grekçe (Latince harflerle birlikte) olarak Roma magistrat adları ilave edilmiştir. 
Örneğin bir örnek olarak, M.Ö. II. Yüzyıla tarihlendirilen, Resim 9-10’da verdiğimiz, ön 
yüzünde Zeus başı, arka yüzünde süvari tasvirinin bulunduğu sikke tipine magistrat isimleri 
eklenmiş, arka yüzlerde ise Α∆ΡΑ, Α∆ΡΑΜVΤΗΝΩΝ gibi monogramlar yer almıştır.56 Bu 

                                                 
47 HEAD, 1887, 447. ANSON, 1913, Nr. 456. von FRITZE, 1913, Nr. 34, Taf. I-19. SEABY, 1975, Nr. 1499. 
GÖKTÜRK, 1992a, Kat.No. 14. 
48 Mithridates Dönemindeki benzeri için Bkz. WROTH, 1892, Nr. 8, Pl. I-8. SEAR, 1979, Nr. 3807. 
49 WROTH, 1892, Nr. 1. Pl. I-4. von FRITZE, 1913, Nr. 6, Taf. I-7. SEAR, 1979, Nr. 3801.  
50 HEAD, 1887, 447. WROTH, 1892, Nr. 2. Pl. I-5. von FRITZE, 1913, Nr. 22, 25 Taf. I-13, 15. SEAR, 1979, 
Nr. 3805. ÇORUHLU-ÇAKIR, 2005, Kat. No. 1. 
51 von FRITZE, 1913, Nr. 40, 41, Taf. I-20, 21. 
52 WROTH, 1892, Nr. 4. von FRITZE, 1913, Nr. 46, 47, Taf. I-23, 24. SEAR, 1979, Nr. 3806. ÇORUHLU-
ÇAKIR, 2005, Kat. No. 3. 
53 Bkz. dn. 21. 
54 HEAD, 1887, 462. WROTH, 1892, Nr. 5-6. von FRITZE, 1913, Nr. 54, Taf. I-31. SEABY, 1975, Nr. 1498. 
SEAR, 1979, Nr. 3800.  
55 M.Ö. 133’den sonra Pergamon, M.Ö. 48-27 yıllarında Ephesos, yine aynı dönemlerde Laodikeia, M.S. 211-
217 İmparator Caracalla Döneminde yine Ephesos ile homonoia sikkeleri darp edildiği anlaşılmaktadır. Bkz. 
HEAD, 1887, 447, 464, 498, 566. WROTH, 1892, Nr. 24-25. von FRITZE, 1913, Nr. 145-149. LANG, 2003, 
32, 674. Anadolu’daki diğer bazı homonoia sikkeleri için Bkz. LOTZ, 1999, 173-188. Ayrıca Bkz. ATLAN, 
1976, 24. 
56 von FRITZE, 1913, Nr. 73-76, Taf. II-4-6. 
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tip sikkelerin ön yüzlerinde Zeus’dan başka Demeter,57 Dionysos,58 Athena,59 Tykhe60 
figürleri görülmektedir. Sikkelerin ön yüzlerinde bazen  Demeter, arka yüzlerinde ise 
Dionysos görülürken (Levha II, Resim 16) bazen de tam tersi olabilmektedir (Levha II, Resim 
17). Korinth miğferiyle görülen Athena figürlü sikkelerin arka yüzlerinde ise Athena (Levha 
II, Resim 18), baykuş (Levha II, Resim 19) veya Zeus (Levha II, Resim 20) tasvirleri yer 
almaktadır. Sikke basımından sorumlu memur (strategos) anlamındaki 
“ΕΠΙCTΡΑΤΗΓΟC”un61 kısaltması olarak sikkelerde ΕΠΙC, ΕΠΙCT, ΕΠΙCTΡΑ, CTΡΑ  gibi 
kısaltmalar görülmekte, bu kısaltmalardan sonra ise  ΑΠΟΛΙΝΑΡΙΟV, ΓΕCΙΟC, 
ΕV[Τ]VXΟVC, K.K., MAΡΚΙΑΝΟV, ΦΑΒΙΑΝΟV, ΦΗΛΕΙΚΟC, ..... AVPHΛΙΟV, 
..∆ΑΙΟV, ΚΑΠΙΤΩΝ, ЄCΠЄPOV, NACIOC, ΗΡΩ∆ΙΑ gibi magistrat isimleri gelmektedir.62 
Bu lejandlar, ön veya arka yüzlerden herhangi birinde görülebilir.  
 Roma Dönemi otonom kent sikkelerinde ise Augustus (M.Ö.27-MS.14), Cladius (41-
52), Domitianus (81-96), Hadrianus (117-138), Antonius Pius (161-180), Marcus Aurelius 
(161-166), Lucius Verus (161-166), Commodus (180-192), Septimus Severus (193-211), Geta 
(211), Caracalla (211-217), Severus Alexander (222-235), Maximinus Thrax (235-238), 
Maximus (238), III. Gordianus (238-244), II. Philip (244-249), Philip Junior (247-249), 
Volisianus (251-253), Gallianus (253-268) gibi imparatorların, Marcus Aurelius’un karısı 
Faustina Junior, Lucius Verus’un karısı Lucilla, Elagabalus ve Septimus Severus’un 
büyükannesi Julia Maesa, Septimus Severus’un karısı Julia Domna, III. Gordianus’un karısı 
Tranquillina, I.Philip’in karısı Otacilla Severa gibi imparatoriçelerin Grekçe (Latince 
harflerde içeren) lejandlı kent sikkeleri görülmektedir.63 Ayrıca bunlar dışında, Hadrian’ın aşk 
yaşadığı Grek genç Antinous içinde sikkeler basılmıştır.64 

Ön yüzlerini imparator-imparatoriçe portrelerinin süslediği Roma Dönemi otonom 
sikkelerinde de mitolojik öğeler sürmekle birlikte, Zeus, Athena, Dionysos, Demeter gibi tanrı 
ve tanrıçalara yenilerinin eklendiğini görmekteyiz. Mesela Hadrian Dönemi’ne tarihlendirilen 
bir sikkenin arka yüzünde Nike ve tropaion (Levha III, Resim 23), Antoninus Pius 
Döneminden bir sikkenin arka yüzünde Telesphoros (Levha III, Resim 24), Lucilla adına 
basılmış bir sikkenin arka yüzünde Poseidon ve yunus balığı (Levha III, Resim 25), 
Commodus Dönemi’ne ait bir sikkenin arka yüzünde Asklepios (Levha III, Resim 26), bir 
diğerinin arka yüzünde Hygieia (Levha III, Resim 27), Julia Maesa adına darp edilen bir 
başka sikkenin arka yüzünde Poseidon ve nymphe (Levha III, Resim 28), Tranquillina adına 
darp edilen bir sikkenin arka yüzünde ise Hermes ve kerykeionu (Levha III, Resim 29) 
görülmektedir.  
 Mitoloji, insanoğlunun geçirdiği gelişimini, düşüncesinin aşamalarını göstermiş, insan 
zekasından çıkmış, ayrıca ortaya çıktığı çağ hakkında geleceğe de ışık tutmuş, insanın fikir 

                                                 
57 von FRITZE, 1913, Nr. 78, Taf. II-7. 
58 von FRITZE, 1913, Nr. 79-81, Taf. II-8. 
59 von FRITZE, 1913, Nr. 82-98, Taf. II-9-12, 15-17. 
60 Ön yüzlerde Thebe kentinin kader tanrıçasının ΘΗΒΗ monogramıyla görüldüğü sikkelerin arka yüzlerinde ise 
Α∆ΡΑΜVΤΗΝΩΝ  monogramıyla birlikte tanrıça ayakta durmaktadır (LEVHA II, Resim 21-22). von FRITZE, 
1913, Nr. 99-100, Taf. II-13-14. Ayrıca Bkz. HEAD, 1887, 447. 
61 TULAY, 2001, 221. 
62 WROTH, 1892, 202-206. LANG, 2003, 31.  
63 WROTH, 1892, Nr. 10-23. von FRITZE, 1913, Nr. 101-199. LANG, 2003, 31-33. 
64 HEAD, 1887, 447. WROTH, 1892, Nr. 13. von FRITZE, 1913, Nr. 105, Taf. II-21. 
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dünyasıyla beraber, sanatın gelişimine de etki etmiştir.65 Tanrılar-tanrıçalarla kentler 
arasındaki ilişki, çeşitli şekillerde açıklanabilir: Tanrılar kentleri korur, kentler onlara adanır, 
kentler onların kutsal alanları sayılabilirdi.66 

Görüldüğü üzere antik çağ Adramytteion kentinin panteonunu saptamaya çalıştığımız 
bu çalışmada kronolojik olarak sıraladığımız sikkelerin ışığında birçok tanrı ve tanrıçayla 
karşılaşmış bulunmaktayız. Öyle ki, M.Ö. IV. Yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan sikkeler 
üzerinde, tanrılar tanrısı Zeus ile atribüleri şimşek demeti, kartal ve altar, denizlerin efendisi 
Poseidon ile atribüsü yunus balığı ve yine su perisi nymphe, Zeus’un oğlu güneşin, kehanetin, 
şiirin tanrısı okçu Apollon ve atribüsü omphalos, Zeus’un kızı savaş, erdem ve aklın tanrıçası 
Athena ile atribüleri baykuş ve zeytin dalı, Kronos’un kızı bereket tanrıçası Demeter, Zeus’un 
oğlu bağcılık ve şarap tanrısı Dionysos, Zeus’un oğlu haberci tanrı kurnaz Hermes ile atribüsü 
kerykeion, Apollon’un oğlu sağlık, hekimlik ve tıp tanrısı Asklepios, Asklepios’un kızı ve 
yardımcısı Hygieia, Asklepios’un oğlu Telesphoros, Zeus ve Demeter’in kızı Kore 
(Persephone), zafer tanrıçası Nike, kader tanrıçası Tykhe, ayrıca Zeus’un delikanlıları 
Dioskurlar ile onları hatırlatan kepleri, yıldızlar ve tabi ki de kanatlı at Pegasos’u 
görmekteyiz.67  

Sonuç olarak, üzerlerinde direkt olarak gördüklerimiz haricinde, genelde yine tanrı 
Zeus’un etrafında dönen tasvirleriyle gücün ve/veya güç propagandasının, Poseidon tasvirli 
sikkeleriyle bir deniz kenti olduğunun, bir önceki bölümde anlattığımız türlü badireyi 
atlatmakla birlikte bakılırsa okçu Apollon ve -kentin o günkü geçerli durumunu bir kenara 
bırakırsak- savaşçı Athena ile özdeşleştirebildiğimiz, sağlık tanrısı Asklepios ile kızı ve 
oğlunun yer aldığı sikkelerle sağlık konusunda da günümüze ışık tutan,68 bereket tanrı ve 
tanrıçaları ile de bizlere, tarımın bugün olduğu gibi o günlerde de son derece önemli olduğunu 
gösteren bir tip çeşitliliği ortaya çıkmakta, antik çağ Adramytteion kentinin sikkelerinde 
gördüğümüz tanrı ve tanrıçalar, bizleri pek çok şeyden haberdar etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 CAN, t.y., IX vd. HAMILTON, 1996, 5. GRIMAL, 1997, XII, XIV. ERHAT, 1999, 5 vd. TEZOKUR, 2007, 
41, 43, 57 vd.  
66 WYCHERLEY, 1993, 79-80. WYCHERLEY, 1991 baskısından aktaran MAZI, 2008, 39. 
67 Sikkeler ışığında ulaştığımız tanrı-tanrıçalara ek olarak, pişmiş toprak vd. buluntulara bakıldığında kentte Ana 
Tanrıça Kybele, ocak tanrıçası Hestia, Zeus’un kızı Apollon’un kardeşi av tanrıçası okçu Artemis gibi kültlerin 
olduğu da anlaşılmaktadır. Tanrıça Kybele için Bkz. ÇAPAR, 1979, dn. 10. M.Ö. 106 yılına tarihlendirilen 
yazıtta geçen tanrıça Hestia için Bkz. FUL, 2008, 170, Kat. No. 218. Tanrıça Artemis için Bkz. BEKSAÇ, 2003, 
330, Resim 6-7. BEKSAÇ, 2005, 86, 88. ÇORUHLU, 2005, 234. Yine, Asklepios için Bkz. FUL, 2008, 117. 
Ayrıca, 2006 yılı kazı sezonu kapanışından sonra, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğünün izni ve 
arkeojeofizik çalışmalar sonucunda Ören Meydanı civarında kazı yapılmış, bazalt-mermer yekpare sütun 
gövdeleri bir başka yapıya devşirilmiş halde ortaya çıkarılmıştır. (LEVHA III, Resim 30-31). Bu sütun parçaları, 
muhtemelen kentte tapınım gören bir veya birkaç tanrıya adanmış olan tapınağa ait olmalıdır. Bkz. ÇORUHLU, 
2007, 533. 
68 Günümüzde, Burhaniye-Pelitköy ve Gömeç-Karaağaç’da kaplıcalar mevcuttur. 
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TÜRKİYE’DE HUKUKİ MÜDAHALELERİN BOŞANMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ∗ 

 
Buket Çakır∗ 

ÖZ 

Evlilik ve boşanma kurumların işleyişi, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. Sosyal ilişkiler,  zorunlu koşulları, sonuçları ve etkileşim süreçlerini içerir. 

Bu süreçte, eğilimlerin farklılaşması, toplumda yeni bir özellik ortaya çıktığını gösterir.   

Bu çalışma yasal düzenlemeler ve boşanma eğilimleri arasındaki ilişki üzerine 

odaklanmaktadır. Türkiye'deki yasal düzenlemeler ile boşanma eğilimleri arasındaki bağlantı 

tartışılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Evlilik, Boşanma, Boşanma eğilimleri, Hukuki düzenlemeler 

 

THE EFFECT OF LEGAL INTERVENTIONS ON TRENDS IN DIVORCE 
STATISTICS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Functioning of the institutions of marriage and divorce show the relationship between 

the individual and society. Social relations includes  mandatory conditions, results  and the 

interaction processes. In this process, trends shows a differentiation. A new feature  emerge in 

the society.   

This study focuses on the relationship between legal regulations and divorce trends. 

The connection between the course of the divorce trends with legal regulations in Turkey are 

discussed. 

Key Words: Marriage, Divorce, Divorce trends, legal regulations 

 
                                                 
* Bu makale doktora tezinden üretilmiştir. Buket Çakır, “Modernleşme Sürecinde Türkiye’de Evlilik Kurumunun 
İşleyişi ve Boşanma Eğilimlerinin Seyri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Şubat 2011.  
* Dr. Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi ABD, 
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GİRİŞ 

Boşanma eğilimlerinin azalan seyri, boşanmaların salt hukuki açıdan zorlaştırıcı 

olduğunu değil; aile içindeki koşulların evliliği sürdürme eğilimini yükselttiğini 

göstermektedir. Buna karşılık, boşanmaların yükselen seyri, boşanmaların hukuki açıdan da 

kolaylaştırıcı olduğunu ifade etmektedir.  

Boşanma eğilimlerinin yükselen seyri, evliliklerin sona ermesine neden olan 

değişkenleri anlamayı gerektirmektedir. Evlilik sürecinde eşleri boşanmaya götüren ve aileyi 

parçalayan etkenler, kabaca ya psiko sosyal açıdan farklı nedenlere bağlanarak ya da eşlerin 

alıştığı evlilik sürecine ilgilerinin azaldığı, evliliğe ilgiyi azaltan arzuların sosyalleştiği, 

evliliğe ikame edilebilecek ilişkilerin yaygınlaştığı gibi ifadelerle açıklanabilir. Eşlerin maddi 

ve manevi ihtiyaçlarını gerçekleştirdiği ölçüde süreklilik gösterebilen evlilik birliği, bugün bu 

ihtiyaçlarının giderilememesi durumunda boşanma riskini her zaman taşımaktadır. Ancak 

eşlerin boşanma isteğini hayata geçirilmesini ekonomik ve sosyal koşulların uygunluğu kadar 

hukuki düzenlemeler de koşullandırmaktadır.  

Bugün hukuki açıdan, tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere hukuken geçerli 

bir biçimde birleşen çiftin, evlilik hukuki bağının sona erdirilmesi, yine hukuki izleğe 

uygunluğunun tespit edildiği mahkeme yoluyla kesinleştirmesiyle mümkündür. Boşanma, 

mahkemenin eşler açısından evliliğin en az birinin ihtiyaçlarını karşılamadığına, ortaya 

çıkaracağı faydanın azaldığına ya da zararın artık çekilmez boyutlara ulaştığına hükmetmesi 

neticesinde gerçekleşmektedir. Boşanma eğilimleri ile aile ve evlilik değerlerini değiştiren 

koşullandırıcı sürecin içinde yer alan hukuki düzenlemeler arasında sıkı bağ bulunmaktadır.  

Köklü ve yapısal boyutta olabileceği gibi, süreçte içten gelen talepler doğrultusunda 

yapılan hukuki düzenlemelerle boşanma eğilimleri arasındaki ilişki, eğilimlerin yükseliş 

dönemlerinde fark edilmektedir. Türkiye’de tarihsel süreçteki istatistiki verilere göre, bazen 

azalan bazen artan bir seyir izleyen boşanma eğilimleri, Cumhuriyet Döneminde, İkinci 

Dünya Savaşı ve sonrasında, yükselmiş; 1960’lı ve 70’li yıllarda düşmüş;  1990’lı ve 2000’li 

yıllarda ise, belirgin bir yükseliş eğilimine girmiştir. Eğilimlerin yükselme süreçleri, İkinci 

Dünya Savaşı ve sonrasının koşulları hariç tutulduğunda radikal hukuki düzenlemelerin söz 

konusu olduğu dönemlere denk gelmektedir. Hukuki düzenlemelerin eğilimlere ivme 

kazandırması, süreçte olagelen koşulların etkisiyle ortaya çıkan birikimi patlatmakta olduğunu 

göstermektedir.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

1. Cumhuriyet Döneminden 1980’a kadar Olan Süreçte Evliliğe ve Boşanmaya İlişkin 

Müdahalelerin Boşanma Eğilimlerine Etkisi  

1.1.Cumhuriyet Döneminde (1923–1938) Evlilik ve Boşanmaya İlişkin Müdahaleler 

Cumhuriyet öncesi başlayan milli bilinç, dil, toprak, ekonomi ve kültür birliğinin 

oluşturulma ve ruhi, ahlaki ve sosyal homojenliğin sağlanması sürecinin geliştirilmeye 

çalışıldığı Cumhuriyet döneminde bazı örf ve adetleri değiştirmesi, bazılarının ise, yeniden 

biçimlendirmesi söz konusudur. Dönemde 17 Şubat 1926’da kabul edilen ve 4 Ekim 1926 

tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu, toplumun yapısını değiştirme amacı 

taşımaktadır. (Fişek, 1984: 7)  Kişi, aile, miras ve eşya hukuku alanında reform niteliğindeki 

Kanun,  din, dil, ırk ve mezhep eşitliğini öngörmektedir.  

1.1.1. Evliliğe ve Evlilik İlişkilerine Müdahale  

Türk Medeni Kanun’da kabul edilen tek eşlilik ilkesi doğrultusunda evlilik, 18 yaşını 

tamamlamış olan bir erkekle, 17 yaşını tamamlamış olan bir kadının, kendi rızalarıyla bir 

devlet memuru önünde iki şahit huzurunda belirlenen biçimde yapılan bir sözleşmedir.  

Nüfus artırma politikaları doğrultusunda 1938’de 3453 sayılı kanunla evlenme yaşı 

erkek için 17, kadın için 15 yaş olarak değiştirilmiş; olağanüstü hallede ise, hâkime bu 

sınırları erkek için 15’e, kadın için 14’e indirme yetkisi verilmiştir. (Murat, 2006: 71) 

Nişanlanmayla oluşan yakınlığa ise, aile benzeri özellik atfedilmiştir. (Ansay, 1984: 22)  

Evlenmede ilke olarak kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Ancak bir yandan 

erkek, evlilik birliğinin reisi ve temsilcisi olarak ele alınırken; diğer yandan eşlerin, ailenin 

tamamlayıcı unsurları olduğu vurgulanmaktadır. Evlilikte eşler arasında mutlak eşitlik yoktur.  

Kadın, evlendiği andan itibaren kocasının ailesinin bir üyesi olma sıfatıyla kocasının 

aile ismini taşımak zorundadır. Ev yaşamı ve refahını korumak için evin dışındaki her türlü 

işten birincil sorumlu olan erkektir. Kadın ev içi görevlerden, evin idaresinden sorumludur. 

Gücü yettiği kadar kocasının yardımcısı ve danışmanıdır. Koca, karısından makul ölçüde aile 

bütçesine katkı isteyebilmektedir. Bununla birlikte; kadının bir iş ya da bir sanatla uğraşması, 

kocasının iznine tabiidir. Erkeğe evi seçme hakkı ve eşinin ve çocuklarının geçimini sağlama 

sorumluluğunun verilmesi, eşlerin sahip oldukları mallarının mülkiyetinin, yönetiminin ve 

yararlanmasının kendilerine ait olması, İslâm hukuk kurallarına göre geçerli olan mal ayrılığı 

ilkesinin korunması, İslâm aile hukuku ile de bağdaşmaktadır.   
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Velayet sorumluluklarında da eşlerin paylaşımı söz konusu olmakla birlikte; mutlak 

eşitlik yoktur. Anlaşmazlık olduğunda velayet hakkı babaya verilmektedir. Baba, aynı 

zamanda çocuğun gelirinden yararlanma ve bu gelirin çocuğun ihtiyaçlarını karşıladıktan 

sonra kalan kısmını kendine saklama hakkına da sahiptir.  

Kadının çocuk konusunda da tercihi sınırlanmıştır. Ceza Kanunu’nun 468. ve 469. 

maddeleri kürtajı yasaklamış, kürtaj yaptıran ve yardımcı olan kişiler için ceza 

öngörülmüştür. Doğurganlığa ilişkin düzenlemeler nüfus politikasının bir gereği olarak 

düşünülebilir. Zira nüfus artışını destekleyici politikaların uygulanması, milli bir politikadır. 

(Murat, 2006: 69)  

1961 Anayasasının “Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun 

korunması için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmüyle aile toplumun temeli olarak 

nitelendirilmiş ve korunması gerektiği belirtilmiştir. Ailenin menfaatleri zedelenmemeli, 

mağdur duruma düşürülmemeli, aile yaşamının gizliliğine dokunulmamalı, aile yaşamına 

saygı gösterilmeli, aile bütünlüğü sağlanmalı, mesken temininde ve iş sağlamada yardım 

edilmeli, işten atılmaları zorlaştırmalı, ana ve çocuk korunmalı ve ailenin huzur ve refahı 

sağlanmalıdır. (Ansay, 1984: 22-23) 

1.1.2. Boşanmaya Müdahale  

Medeni Kanunla, boşanma yetkisi daha çok erkeğe ve bazı hallerde mahkemeye 

verilmiş olan şeri hukuka karşılık, kadına ve erkeğe belirli nedenlerle boşanma davası 

açabilme hakkı getirilmiştir.  

Medeni kanunda boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için gerekli görülen koşullar 

ise, İslâm hükümleriyle hemen hemen aynıdır. İddet müddeti, Medeni Kanun’da ölüm, 

boşanma ya da evliliğin iptali hükmünden itibaren 300 gün olarak belirlenmiştir.  

Kadının evlilik sonrası bakire olmadığı anlaşıldığında ise, açılan davalar evliliğin 

iptali ile sonuçlanabilmektedir. Koca, karısı tecavüze uğradığında da boşanabilmektedir. Zira 

kadının ırzına geçilmesi, kadın suçsuz olduğu halde, kocanın namusunun zedelenmesi olarak 

ele alınmakta ve sonradan geçimsizlik yaratabileceği düşünülmektedir. Evliliğin ilk dönemleri 

hariç, kadının temizlik ve yemek işlerini eksik yapması da şiddetli geçimsizlik nedenleri 

olarak kabul edilmiştir. (Feyzioğlu, 1986: 315)  

Kadın boşandığında, evlenirken aldığı kocasının aile ismini taşıma hakkını kaybederek 

kendi aile ismine geri dönmektedir.  
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1.1.3. Zina Konusuna Müdahale 

Zina, evli erkek veya kadının evli olmadığı karşı cinsten birisiyle olan ilişkisi olarak 

ele alınmaktadır. Evli olmayanın karşı cinsten birisiyle olan ilişkisini kapsamamaktadır.  

Ceza Kanunu’nda kamu suçu teşkil eden zina konusunda kadın ve erkek arasında eşit 

bir anlayış söz konusu değildir. Evli bir kadının zina ile suçlanması için tek bir cinsel temas 

yeterliyken; erkeğin başka bir kadınla karıkoca ilişkisine benzer sürekli ilişkisi geçerlidir. 

Karı, kocasını ancak bekâr bir kadınla ilişkisi olduğunda zina ile suçlayabilirken; evli bir 

kadınla ilişkisi olduğunda ilişkide olduğu evli kadının kocasının da şikâyeti gereklidir. (TCK 

Madde 440 ve 441) 

Irza geçme ve kadın kaçırma suçlarının işlenmesi halinde ise, kadının fahişe olması, 

hafifletici bir sebep olarak ele alınmaktadır. (TCK Madde. 438)  

1.2.  Cumhuriyet Döneminden 1980’lere Boşanma Eğilimlerinin Seyri 

İlk yükselen boşanma eğilimiyle köklü değişimin söz konusu olduğu Cumhuriyet 

döneminde karşılaşmaktayız. Ancak dönemde ne her evlenme, ne de her boşanma her yerde 

kayıtlı değildir.  Zira nüfus kayıt kütükleri ve resmi evlenmeler henüz şehirlere özgüdür. 

Diğer yandan geleneksel ve dini olarak evliliğin iki şahidin huzurunda sözlü rızaya dayanması 

ve toplum nazarında onaylanması yeterlidir. İslâm inancının meşru gördüğü ve gelenekler 

içinde “kuma” adıyla yer alan çokeşliliğin sürdüğü de bilinmektedir. Boşanmaların muhtemel 

kaydı ise, mahkeme kararı gerektirmesi nedeniyle mümkün olabilir. Yine de evlenme ve 

boşanmalarda Asliye Mahkemelerinde ve Yargıtay içtihatlarında konu edildiği üzere dini ve 

örfi uygulamalar söz konusudur.  

Levine, boşanma eğilimlerinin yükselmesine, 1930’lardan itibaren Türkiye’nin hızlı 

bir endüstrileşme çabasına girmesiyle başlayan ekonomik dalgalanmanın etkisi olduğunu ileri 

sürmektedir. (Levine, 1982: 323-347)  

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında da boşanma eğilimleri yükselmiştir. 1942’ye kadar 

normal sınırlar içinde azalış ve artışlarla süregelen boşanma eğilimleri, 1942’den sonra 

devamlı artmıştır. Savaş döneminde boşanma eğilimlerinin yüksekliği, erkeklerin askere 

alınmasına, toplumun geniş tabanında kadınların ve çocukların ev dışında çalışma 

zorunluluğuna; yoksulluk ve kıtlığa bağlanabilir. Ancak evsiz, kimsesiz ve terk edilmiş 

çocuklarda ve çocuk suçlarında arttığı, çocuk ölümlerinin yükseldiği (Tümay, 1943: 139) 

yasak olmasına rağmen kürtajda ve çocuk düşürmelerde ve bebek öldürme eğilimlerinin 
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artışın yaşandığı; hırsızlıkların yaşamak için zorunlu ve meşru görüldüğü (Metinsoy, 2007: 

72, 392-393, 398) ve karaborsacılık, rüşvet gibi haksız kazançlardaki artığı bir ortamda zaten 

aileden bahsedilememektedir.  

Köylerde çoğunlukla resmi nikâh yapılmamakla birlikte; (Esenel,1999: 100-110) 

evlenme oranlarında da belirli bir artış yoktur. Ayiter, kırsal kesimde sağlık muayeneleri, ön 

işlemler gibi formalitelerin, evliliği güçleştirdiği için kolay olan imam nikâhının tercih 

edildiğini belirtmektedir. (Ayiter, 1984: 72) Evliliğin yüksek maliyeti, evlilik dışı ilişkileri de 

cazip hale getirmiştir. (Adliye Ceridesi, 1942: aktaran: Metinsoy, 2007: 392-393) Gerek 

hâkimlerde gerekse sosyal bilimcilerde boşanmaların ekonomik nedenlerle artış eğilimine 

girdiği, temel nedenin, hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğu üzerinde ortak bir kanaat 

oluşmuştur.  

Savaş sonrasında devam eden yükselen eğilimler, kalkınma planlarının uygulanmaya 

başladığı 1960–1980 arasında gerilemektedir. Ancak 1956’da tarihsel süreçte en üst düzey 

olan %00,46’ya ulaşmıştır. 20 yılda evli nüfusta %57,9’luk; evlenmelerde % 207’lik bir artış 

olurken; boşanmalarda % 343’lük bir artış olmuştur. (Eröz, 1990: 244) Göreli olarak refah 

artışı, erken evlenmeleri de artırmıştır. Boşanmalar ise, büyükşehirlerde yüksektir. 1958’de 

1.012 boşanma vakası ile İzmir başta gelirken; bunu sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa 

izlenmektedir. Her yıl boşanma davası açanların çoğunluğu, Türkiye genelinde erkek; 

İstanbul’da ise, kadınlardır. (Topçuoğlu, 1991: 343)  

1957’den sonra başlayan düşük eğilim 1989’a kadar sürmüştür. 1970’li yılların başına 

doğru ekonomik gerilemeyle boşanma oranlarındaki düşüş devam etmiştir. Bu azalma 1973’e 

kadar sürmüş, sonra çok da belirgin olmayan bir artış başlamıştır.  

Boşanma eğiliminin düşük olması, geleneksel evlenme şekillerinin sürmesi ve 

bunların istatistiklere yansımaması şeklinde de ele alınabilir. Ancak hukuki olarak boşanmak 

için fiili evliliklerin sonradan hukuki evlilik haline getirileceği de düşünüldüğünde eğilimlerin 

düşük seyri doğrudan resmi nikâhın olmamasına bağlanamaz.  

1970’li yıllar itibariyle bölgeler açısından Batı Anadolu, Trakya ve Ege bölgesinde 

boşanma oranları yüksek; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da düşük; bazı illerdeki 

oran, genel oranın üç katıdır. Nitekim Topçuoğlu, fiili evlenmelerin Orta Anadolu, Karadeniz 

ve Doğu Anadolu’da yaygın; Trakya, Marmara, Ege kıyıları, Batı Anadolu ve kısmen 

Akdeniz bölgesinde ağırlıklı olmadığını tespit etmiştir. (Topçuoğlu, 1991: 339) Topçuoğlu, 
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bu gerçeğin Belediye hizmetlerinin yaygınlaşmamasına bağlamaktadır. Hukuki evlenme 

lehine artışın ancak bu örgütlenme sayesinde olabileceğini, ancak buna rağmen, fiili 

evlenmelerin sürdürülmesinin de mümkün olabileceğini belirtmektedir.  

2. 1980’den 2000’li Yıllara Kadar Olan Süreçte Evliliğe ve Boşanmaya İlişkin 

Müdahalelerin Boşanma Eğilimlerine Etkisi  

2.1. 1980-1990 Arasındaki Müdahaleler  

2.1.1.  Evlilik İlişkilerine Müdahale  

1982 Anayasasında devlet, toplumun temeli olarak kabul edilen ve eşler arasında 

eşitliğe dayanan ailenin huzur ve refahını sağlama sorumluluğunu üzerine almış, ana ve 

çocukların korunması ve aile planlaması uygulamasıyla ilgili görevleri olduğunu 

vurgulamıştır. (Madde 41) Kadın-erkek eşitliğinin ilke olarak sunulduğu Anayasada kadının 

ve çocuğun korunması bizzat devletin sorumluluğuna girmiştir.  

Anayasa’nın 90. maddesine “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla ulusal kanunların aynı konudaki farklı 

hükümler içermesi durumunda çıkabilecek ihtilaflarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas 

alınır” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm, örneğin, 1985’te Türkiye’nin de imzaladığı “Kadınlara 

karşı Her Türlü ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” gibi anlaşmaları ulusal düzenlemeler 

karşısında üstün konuma getirmektedir.  

1993’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda özel ya da kamusal yaşamda fiziksel, 

psikolojik ve cinsel olarak zarar veren her türlü davranışın şiddet kapsamına alınmış, (Uçan, 

2004: 116) 1995 yılında ise, Dördüncü Dünya Konferansı’nda kabul edilen kadına yönelik 

şiddetin önlenmesine yönelik Pekin Eylem Platformu’nun önerileri, Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu 189 ülke tarafından kabul edilmiştir. (Kocacık, 2004: 43)  

Meclis Genel Kurulu’nda, aile içi şiddetin önemli bir sorun olduğu, şiddet 

kurbanlarının da genellikle kadınlar ve çocuklar olduğu vurgulanmıştır. (TBMM Genel Kurul 

Tutanağı, 20. Dönem 2. Yasama Yılı, 134. Birleşim, 13 Ağustos 1997) Süreçte Pekin Eylem 

Platformu’nun önerileri ve Anayasanın 41. maddesi doğrultusunda 14 Ocak 1998 tarihinde 

aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen 

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çıkarılmış ve 17 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  
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Ailenin Korunması Kanunu’nun düzenlenmesinden önce, hukukun aile içi ilişkilere 

karışması ve yaptırım uygulaması ancak bireylerin istemi üzerine gerçekleşebiliyordu. Aile 

yaşamı özel kabul edilmekteydi. Bir aile ne kadar problemli olursa olsun, eğer mahkeme 

boşanmaya karar vermemişse, bu ailede hukuksal açıdan eşler arasındaki bağ sağlam olarak 

değerlendirilmekteydi. Ailenin Korunması Kanunuyla ailenin mahremiyeti kalkmaktadır. 

Aileye doğrudan müdahale yapılabilmektedir.  

Aileye ygulanan şiddete genel şiddet hükümleri değil; bir takım özel tedbirler 

getirilmektedir. Bunlardan bazıları, şiddet uygulayan aile üyesini birlikte oturulan mekândan 

uzaklaştırma, şiddeti uygulayan kişinin sahip olduğu silahları yetkililere teslim etmesi, şiddet 

uygulayan kişinin ailenin diğer bireylerinin geçimi için “tedbir nafakası” vermesi, aile 

üyelerini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, aile üyelerinin eşyalarına zarar vermemesidir. 

Bu tedbirlere uyulmaması halinde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası öngörülmüştür.  

Aile içi şiddetin görünür hale gelmesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü bünyesinde, şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklara destek hizmeti vermek 

üzere ilk kadın konukevleri açılmasını da gerektirmiştir.  

1983’te yayınlanan 2827 sayılı Kanun’la ise, eşlerin istedikleri zaman istedikleri sayıda 

çocuk sahibi olabilmeleri için gereken tedbirlere başvurmaları belirtilerek aile planlamasının 

aile içi bir sorun olduğu vurgulanmıştır. Gebeliğin ilk on haftası içinde küçük yaştakiler için 

velinin, evli kadınlar için kocanın izni çerçevesinde kürtaj olmaya izin verilmiş; on hafta 

sonrası için ancak annenin hayati tehlike koşulu aranmış ve kadın ile kadına yardımcı olanlar 

için 2-5 yıl arasında değişen ceza öngörülmüştür.  

29 Kasım 1990 tarihinde kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni 

Kanun’un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Bu iptal kararı 2 Temmuz 

1992 tarih ve 21272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

22 Mayıs 1997 tarihinde kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almakla 

birlikte, kendi soyadını da kullanabilmesi Medeni Kanun'un 153. maddesinde yapılan 

değişiklikle sağlanmıştır.  

19 Kasım 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca nüfus cüzdanlarında medeni hal 

kısmında “evli/ bekâr/ dul/ boşanmış” gibi ifadelerin yerine sadece “evli” veya “bekâr” 

ifadelerinin kullanılmasını düzenleyen genelge yayımlanmıştır.  
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29 Temmuz 1998 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle aile 

reisinin beyanname vermesi esası kaldırılarak kadınların kocalarından ayrı olarak beyanname 

vermesi sağlanmıştır. Vergi kanunlarında kadın ve erkekler açısından bir ayrımcılık mevcut 

değildi. Evli kadınlar açısından ayrımcılık kaldırılmıştır. Gelir Vergisi Kanununda mevcut 

olan “aile beyannamesi”, aile reisliği kavramına dayanarak koca tarafından verilmekteydi. 

Kanun’la evli kadınların da kocalarından ayrı olarak beyanname düzenleyip gelir vergisi 

ödemesi yöntemi getirilmiştir. 

21 Ekim 1998 tarihinde Adalet Bakanlığı, bekâret kontrolünün, ancak takibi şikâyete 

bağlı suçlarda, mağdurun rızası alınarak; ırza geçme gibi re’sen takip edilen suçlarda ancak 

Hâkim kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise, Cumhuriyet savcısının yazılı izni 

ile yapılabileceğini düzenleyen bir genelge yayınlanmıştır.  

1999’de uluslararası anlaşmalar gereğince hesap verme yükümlüğü altına giren 

Türkiye, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi”ni onaylarken koyduğu 

aile hukukunu ilgilendiren 15. ve 16. maddelerine ilişkin çekinceleri kaldırmıştır.  

2.1.2. Zina, Evlilik Dışı Çocuklar Konusuna Müdahale 

Cumhuriyet Döneminde zina vakalarında kadının vakası erkeklerden hayli yüksektir. 

Erkeğin zina vakası 202; kadının zina vakası ise, 2.016 olarak belirtilmiştir. (Eröz, 1990, 244) 

İkinci Dünya savaşı döneminde tüm boşanmalar içinde nedeni zina olan boşanmalar yaklaşık 

% 26 oranındadır. Ancak kayıtlanmayan imam nikâhıyla yapılan evlilikler de halen devam 

etmektedir. 1926’dan 1956’a kadar resmi nikâh olmadan yapılan evliliklerden doğan ve 

meşrulaştırılan çocukların sayısı 7.724.739’dur. 1970’lerde ise, ilginç olarak “geçimsizlik” 

yüzünden boşanmalar yükselmiş, zina gibi aileyi küçültücü neden azalmıştır. Köyden gelen, 

köyde ikamet eden ya da taraflardan biri köylü olan ailelerde, “zina” nedeniyle boşanmalar, 

zina suçunun işlenmesinin daha olanaklı olduğu yerlerin ¼ kadardır. (Topçuoğlu, 1991: 344)  

Nedeni zina olsa dahi, boşanmanın nedeninin “geçimsizlik” nedeni içinde yer aldığına ilişkin 

bir kanaatin oluşmasına neden olmaktadır.  

Anayasa Mahkemesi birçok konuyu karara bağlamıştır.  

 21.05.1981 tarihli, 67/23 sayılı kararıyla, Medeni Kanunun 310. maddesinin 2. fıkrasını 

iptal ederek erkeğin zina ürünü çocuklarının babalarına mahkeme kararı ile bağlanmasını 

olanaklı kılmıştır.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

11.09.1987 tarihli, 1/18 sayılı kararıyla, Medeni Kanunun 443. maddesinin 2. fıkrasının 

2. cümlesini iptal etmiş, 3678 sayılı yasayla evlilik dışı çocukların evlilik içi çocuklarla aynı 

ölçüde miras almasını sağlamıştır.  

28.02.1991 tarihli, 30/31 sayılı kararıyla, Medeni Kanunun 292. maddesini iptal ederek 

evli erkeklerin zinasından doğan çocukların tanınmasını sağlamıştır.  

29 Haziran 1996 tarihinde ise, Türk Ceza Kanunu’nun erkeğin zinasını suç olarak 

düzenleyen 441. maddesini Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığı gerekçesiyle 27 Aralık 1997 

tarihinden itibaren suç olmaktan çıkarmıştır.  

23 Haziran 1998 tarihinde de kadının zinası aynı gerekçeyle iptal edilmiş ve 13 

Nisan1999 tarih ve 23638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Zinanın kamusal suç teşkil etmesi, bireyin bedensel ve cinsel bütünlüğü yerine, genel 

ahlâk, aile ve toplum düzeni gibi değerlerini koruyan bir zihniyetin ürünü olarak 

değerlendirilmiştir. Zina artık, toplum tarafından kınanmasına karşılık gelen topluma karşı 

işlenmiş bir suç değil;  eşe karşı işlenmiş münferit bir suçtur.   

2.1.3. Boşanma Konusuna Müdahale  

4 Mayıs 1988 tarih ve 3444 sayılı Kanun ve 14 Kasım 1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun 

çerçevesinde Türk Medeni Kanunu’nun boşanma ile ilgili çeşitli maddeleri değişikliğe 

uğramış veya yürürlükten kaldırılmıştır.  

134. madde “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine 

karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde her ne sebeple 

olursa olsun, müşterek hayat yeniden kurulmamışsa eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya 

karar verilir” olarak düzenlenmiştir.  

Yeni düzenlemede evlilik birliği, 2 yılı geçmişse eşlerin birlikte başvurması veya bir 

eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılmıştır. Bu 

halde boşanmaya karar verilebilmesi için hâkimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerin 

serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu 

hakkında taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim boşanma, mali 

konular ve çocukların durumu konularından herhangi birinde tarafların anlaşamaması halinde 

değil, ancak evlilik birliğinin müşterek hayatın sürdürülmesini olanaksız kıldığına kanaat 

getirirse boşanmaya karar vermektedir.  
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Davacının kusuru daha ağır ise, davalının itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu itiraz, 

hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar 

bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilmektedir. 

Davayı açan daha kusurlu olsa da, evlilik birliğinin devamında, davalı ve çocuklar 

bakımından korunmaya değer bir taraf kalmadıysa evlilik sona erdirilmektedir. 

2.2.  2000’li Yıllardaki Müdahaleler  

2.2.1. Evlilik İlişkilerine Müdahale   

Kadını birey olarak destekleyen düzenlemeler sonrasında ağırlık noktasını yine aile 

hukuku ve kadın haklarının oluşturduğu Yeni Türk Medeni Kanunu, 1 Ocak 2002 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

Yeni Medeni Kanunla kadın ve erkek, evlilik birliğinin yönetiminde eşit söz hakkına 

ve evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahiptir. Eşlerin velayeti birlikte kullanacakları 

düzenlenmiştir. Anlaşmazlık halinde ise babanın oyunun üstünlüğü yerine, hakim karar 

verecektir. Evi geçindirme yükümlülüğünde kadın ve erkek eşittir.  

Yeni kanunun 186. maddesinde, eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında 

emek ve malvarlıklarıyla katılırlar şeklinde düzenleme yapılmıştır. Evin geçimine katkı 

parayla olabileceği gibi emek karşılığı da olabilecektir.  

Kanunun evin geçimine katkı olarak gördüğü bütün araçlar eşittir. Ev işçisi olan 

kadınların emeklerinin de bu geçim yükümlülüğünün belirlenmesinde göz önünde tutulması 

gerektiği kabul edilmiştir. Eşlerin ayrı yaşamaları halinde ev işlerini sürdüren ve çocuklarına 

bakan kadına kocanın nafaka yükümlülüğü devam edecektir. Eşler evin geçimine katkı 

konusunda ya anlaşmıştır, ya da aile yaşamındaki süre giden uygulama, eşlerin bu konuda 

zımni bir anlaşmalarının varlığını ifade etmektedir. Evlilik birliğinin korunması konusu, 

ancak eşler evin geçimine kimin ne şekilde katılacağı konusunda anlaşmazlarsa gündeme 

gelecektir. (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 2003: 69-78) 

Yeni Türk Medeni Kanunu’nun 196. maddesinde evin geçimine katkı sayılabilecek 

haller belirlenmiştir. Evlilik birliğini korumak amacıyla hangi eşin evin geçimine hangi 

konuda ve hangi oranda katılacağını tayin edilmiştir. Eşlerin evin geçimine katkısı boşanma 

ve ayrılık davalarıyla gündeme gelmektedir. Eşlerin anlaşamaması durumunda ise, hakim 

karar vermektedir.  
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Yeni rejime göre, eşler evlenirken başka bir rejim seçmemişlerse, evlilik birliğinin 

kurulmasından sonra her eşin karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri (edinilmiş 

mallar) evliliğin sona ermesiyle eşit olarak paylaşılmaktadır. Kişisel mallar ise sahiplerinde 

kalmaktadır.1  

Günümüzde bir meslek ve sanatla uğraşan kadınların çokluğu ve boşanma durumunda 

kadının gelecekteki sosyal ve ekonomik yönden kısıtlanmaması gerektiği göz önüne alınarak 

Yeni Medeni Kanunun 192. maddesinde eşlerden birinin meslek ve iş seçiminde diğerinin 

iznini almak zorunda olmadığı hükmü getirilmiştir.  

Eski Medeni Kanunun 159. maddesinde yer alan kadının meslek ve iş yapabilmesi için 

kocasının iznini alacağı şeklindeki hüküm Yeni Medeni Kanun’la yapılan düzenlemeden önce 

1990 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ancak eşlerin meslek veya iş 

seçiminde evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde tutması gerekmektedir. Böylece, aile 

yararı ve kadın ve erkek eşitliği söz konusu olmaktadır.  

Eşler meslek veya iş seçerken kendilerine olduğu kadar, diğer aile üyelerine karşı olan 

sorumluluklarını, aile üyelerinin onurunu ve ekonomik geleceğini göz ardı edemeyecektir.  

Eşlerin konutu birlikte seçme hakları, kocanın istediği zaman konutu 

değiştiremeyeceğini, tek başına seçtiği konuta karısını davet edemeyeceğini ve bu daveti 

yerine getirmeyen karısına terk sebebiyle boşanma davası açamayacağını ifade etmektedir. 

Bununla birlikte seçilmiş ortak konutu terk etme boşanma sebebidir.   

Yeni kanunda yapılan en önemli değişikliklerden biri de boşanma davasının açılacağı 

yer konusunda yapılan değişikliktir. Genel hükümlere göre boşanmadan sonra nafaka 

davalarının açılma yeri davalının ikametgâhı yer mahkemesidir. Yeni kanunda ikametgâh 

                                                 
1 Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin kişisel ve edinilmiş mallar olarak iki türlü malı vardır. 
Edinilmiş mallar, eşlerin evlilik süresince emek ve çalışmalarının karşılığı olarak elde ettikleri mallardır. Bunlar 
içine çalışma karşılığı edinilen mallar, sosyal güvenlik vb. ödemeleri, tazminatlar, kişisel malların gelirleri, 
malların yerine geçen değerler (maaş ya da ücret biriktirilerek alınan arsa, daire vb) girmektedir. Kişisel mallar 
ise, miras ya da bağış yoluyla elde edilen mallar ve değerler ile manevi tazminat alacakları ve değerlerden oluşan 
eşlerin emek ve çalışmalarının karşılığı olmayan mallardır.  
Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik süresince edinilen tüm mallarda bir paylaşım öngörmekte ve tasfiye 
zorluğuna neden olmaktadır. Dolayısıyla mal ayrılığı ile edinilmiş mallara katılma rejimi arasında yer alan ve 
yeni bir mal rejimi olan “ paylaşmalı mal ayrılığı rejimi” oluşturma yoluna gidilmiştir.  
Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde evlilik süresince edinilen mallardan sadece “ailenin ortak kullanım ve 
yararlanmasına özgülenmiş” mallar ile “ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımların” 
paylaşıma tabi tutulması öngörülmüştür. Ancak bu paylaşımın da sorunlara yol açacağı endişesi söz konusu 
olmuştur. Böylece, Yeni Türk Medeni Kanunu’nda yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi; 
seçimlik rejim olarak da paylaşmalı mal ayrılığı rejimi uygun görülmüştür.  
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yerine yerleşim yeri terimi kullanılmış, davacının ikametgâhı yer mahkemesi yetkili 

kılınmıştır. Yeni kanunun 168. maddesinde eşlerin ayrı yerleşim yerlerinde olabilecekleri göz 

önüne alınarak açılan davalarda eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili 

olabileceği kabul edilmiştir. 

Aile Konutu ise, eşlerin birlikte yaşadıkları, kiralanmış ya da eşlerden birinin 

mülkiyetinde olan konuttur. 194. maddede aile konutuyla ilgili konut üzerinde kullanma ve 

yararlanma hakkını etkileyecek olan hukuksal işlemlerde eşlerin birlikte karar alması 

hükmünü getirmiştir.2  

                                                 
2 Aile konutunun kira olması durumunda: Bir eş kira sözleşmesini tek başına fes edemez. Sadece eşlerden biri 
tarafından kiralanan konutun kira sözleşmesine son verilebilmesi için kiracı olmayan eşin noter önünde açık 
rızası gerekmektedir. Bu rıza sağlanamadığı takdirde mal sahibi kiracı olmayan eşi konuttan tahliye 
edemeyecektir. Ancak kiralayan yani mal sahibi için bu durum söz konusu değildir. Kiracı eş kira bedellerini 
ödemediği için kiralayan kişi yani mal sahibi konutun tahliye edilmesini isteyebilir. Kanun, sözleşmede kiracı 
olan eşin sözleşmesini sona erdirme yetkisini sınırlamaktadır. “Kiracı olan eş diğer eşin rızasını sağlayamadığı 
için kira sözleşmesine son veremediği durumlarda kira bedelini ödemek suretiyle, kiralayanın sözleşmeyi sona 
erdirmesini sağlayabilir, bu yolla kiracı olmayan eşin konuttan atılması sonucu elde edilebilir.” Bu durumda 
194.maddenin 4. fıkrasına göre kiracı olmayan eş, kiralayana bir bildirimde bulunarak kendisinin de bundan 
böyle kiracı taraf olmaya karar verdiğini açıklayabilir. Ancak, buna göre kiracı olmayan eş, bu sözleşme 
nedeniyle doğan borçlardan diğer kiracı eşle birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Koca, kira bedelini 
ödemediği takdirde, kira bedeli kadından talep edilecektir. Kadın bu bildirimde bulunmasaydı kocanın kira 
bedelini ödememesi nedeniyle kiralayan kadını çocuklarıyla birlikte konuttan tahliye ettirebilecekti, kadın 
sözleşmeye taraf olarak kira bedelini ödeyip tahliye edilmekten kurtulabilecektir.2  

Aile konutunun eşlerden birinin mülkiyetinde olması durumunda eski kanuna göre, aile konutunun 
maliki olan koca, konutu başkasına devredebilir, boşanma durumunda müşterek konutu satarak ya da satmış gibi 
göstererek güvendiği bir kişinin üzerine geçirebilir, evi terk edebilir ve konutu üzerine geçiren kişi kadın ve 
çocukları kapı dışarı edebilirdi. Bazen de aldığı bir kredi teminatı olarak konutu ipotek edebilir, kredi borcunu 
ödemediğinde alacaklı konutu icra yoluyla satarak alacağını tahsil edebilirdi. Bazen de konutun maliki olan eş 
konutu bir başkasına kiraya verebilir, kira sözleşmesini tapuya şerh verdirebilir, başkası lehine kullanma, 
yararlanma ve oturma hakkı kurdurabilirdi.  
∗ Kocanın gelirinin gerçekten düştüğü durumlarda koca daha ucuz bir konuta taşınmayı isteyebilir ve kira 
sözleşmesini feshetmesi zorunluluk halini almış olabilir. Ya da biriktirdiği paralarla daha elverişli bir konut 
almayı isteyebilir, konutu ipotek ettirmek isteyebilir. Eşin iyi niyetli hukuksal işlemlerinde diğer eşin haklı bir 
nedene dayanmadan rıza göstermemesi durumu Yeni kanunun 194. maddesi 2. fıkrasında ele almıştır. Bu 
durumda eş yargıya başvurarak bu hukuksal işlemlere izin verilmesini isteyebilir.  
∗ Eşin üçüncü kişiyle yapacağı ve eşiyle birlikte karar vermek zorunda olduğu hukuksal işlemler arasında şunlar 
sayılmaktadır:  
• 223.maddenin II fıkrasında edinilmiş mallara katılma rejiminde, paylı müşterekte payın devrine ilişkin 

hukuksal işlemler: Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan payını başkasına devredemez.  
• 199. maddede öngörülen mahkeme kararıyla eşin rızasına bağlanan hukuksal işlemler: Ailenin ekonomik 

varlığının korunması söz konusudur. Koca kirada bulunan ve aile için gelir kaynağı olan herhangi bir mülkü 
satmaya, ipotek etmeye ya da başkasına intifa hakkı tesis etmeye karar vermiştir. Belki de boşanmayı 
düşünmektedir. Bu durumda nafaka, tazminat ya da edinilmiş mallara katılma rejiminin getirdiği alacağın 
tahsili mümkün olmayacaktır. Bu durumda diğer eş mahkemeye başvurarak bu malvarlığı ile ilgili işlemlerde 
kendi rızasının alınmasını isteyebilir. Mahkeme kocanın giderek mal varlığının azaldığını ve boşanma 
yükümlülüklerinden kurtulmaya çalıştığını tespit ederse bazı mallardaki tasarruf işlemlerini diğer eşin rızasına 
bağlı hale getirebilir.2 
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Yeni kanuna göre, oturulan konuta ilişkin her türlü hukuksal işlemlerde diğer eşin açık 

rızasının alınması zorunludur.  

Mahkeme eşlerin ayrılığına karar vermişse ya da eşlerden birisi haklı bir neden 

olmadan evi terk etmişse hâkim, eşlerin bir meslek ve sanat sahibi olup olmadığı, çocukların 

kimin yanında kalacağı, çocukların okudukları okulun konuta yakınlığı, çalışan eşin işyerinin 

konuta mesafesi gibi unsurları göz önüne alarak konut ve ev eşyasından kimin 

yararlanacağına karar verecektir.  

Eski Kanundaki evin seçimini kocanın yapacağı hükmü değiştirilerek, yeni kanunun 

186. maddesinde eşlerin oturacakları evi birlikte seçecekleri hükmü getirilmiştir. Yeni 

kanunda birlikte yaşanılan ortak konut üzerinde önemle durulmaktadır.  

Yeni kanunun 193. maddesi “Kanunda aksine hüküm olmadıkça, eşlerden her biri 

diğeri veya üçüncü kişilerle her türlü hukuksal işlemleri yapabilir” demektedir. Böylece eşlere 

sözleşme özgürlüğü ilkesi getirilmiştir. Ancak eşlerin üçüncü kişilerle yapacağı bazı hukuki 

işlemleri eşin tek başına yapmasına izin verilmemiş, diğer eşin rızasını alma koşulu getirilmiş 

ve böylece bu sözleşme özgürlüğü ilkesi kısıtlanmıştır.  

Anayasanın 10. maddesine, (“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” 

denmektedir.)  2004’de, “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama 

geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” ek cümlesi; 2010’da ise, “ bu maksatla alınacak 

tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” ek cümlesi getirilmiştir.  

Anayasanın 20. maddesinin (“Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir” denmektedir.) devam eden “ Adli soruşturma ve 

kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır” cümlesi, 20001’de“ Özel hayatın ve aile 

hayatının gizliliğine dokunulamaz” cümlesiyle değiştirilmiştir.   

Anayasanın 41. maddesine göre, “Aile Türk toplumunun temelidir.” Bu cümleye 

2001’de “ ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ek cümlesi getirilmiştir. Madde, 2010’da 

halkoyuna sunulmuş ve madenin kenar başlığı “Ailenin korunması” iken, “Ailenin korunması 

                                                                                                                                                         
• Yeni kanunun 265. maddesinde seçimlik rejim olarak düzenlenen mal ortaklığı rejiminde eşlerden birinin 

kendisine düşen bir mirası reddetmesi veya bazı koşullarla mirasın kabulü diğerinin rızasına bağlanmıştır.  
• Aile konutu ile ilgili düzenlemelerde açıklandığı üzere 194. maddede aile konutuyla ilgili konut üzerinde 

kullanma ve yararlanma hakkını etkileyecek olan hukuksal işlemlerde eşlerin birlikte karar alması hükmünü 
getirmiştir. 
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ve çocuk hakları” olarak değiştirilmiştir. Devamında “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile 

özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını 

sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar” denmektedir. 2010’da aynı maddeye,“ 

Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana 

ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” ; “Devlet her 

türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” Fıkraları eklenmiştir.  

Böylece, her türlü eşitlik ve kadın-erkek eşitliği ilke olarak sunulmuş; ailede kadının 

ve çocuğun korunması bizzat devletin sorumluluğuna girmiştir.  

2.2.2. Boşanmanın Yasal Nedenlerine İlişkin Düzenlemeler 

Türk Medeni Kanunu’nun 161. ve 165. maddeleri arasında özel boşanma nedenleri; 

166. Maddesinde ise; genel boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması 

nedeniyle boşanma düzenlenmiştir.  

Özel boşanma nedenleri arasında Zina (madde 161); Hayata kast, pek kötü veya onur 

kırıcı davranış (madde 162); Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (madde 163); Terk 

(madde 164) ve Akıl hastalığı (madde 165) yer almaktadır.  

Genel boşanma nedenleri tek madde halinde ve üç ayrı boşanma nedeni olarak 

düzenlenmiştir.  

 Evlilik birliğinin temelinden sarsılması; evli çiftlerin günlük hayatta 

karşılaşabilecekleri basit geçimsizlik hali değildir. Karı kocayı birbirine bağlayan beraberlik 

duygusunun tekrar yaşanamayacak derecede ortadan kalkması söz konusudur. Evlilik birliğini 

sarsabilecek olaylar tek tek belirlenmemiştir. Hâkimin takdir yetkisi söz konusudur.  

Dava açan taraf, evlilik içinde yaşanan geçimsizliği ve bu geçimsizlik nedeniyle artık 

o evliliğin devamında hiçbir yarar kalmadığını hâkime ispatlamak durumundadır. Şiddetli 

geçimsizlik yaratan olaylar maddi, manevi ve ekonomik olarak üç ana grupta toplanmaktadır.  

Maddi geçimsizlik, eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk, taraflardan birinin hastalık 

veya sakatlık gibi fizyolojik bir durumunun diğer eş için evliliği çekilmez hale getirmesidir. 

Manevi geçimsizlik, evlilikte sadakatsizlik, sevgisizlik, ilgisizlik, hakaret, onur kırıcı 

veya güven zedeleyici unsurlar içeren deneyimlerin sonucu olmaktadır. Uzlaşma yerine 

tarafları yıpratan davranışlar manevi geçimsizliğe yol açmaktadır.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

16 
 

Ekonomik geçimsizlik: Olağan koşullarda eşlerin maddi sıkıntılara birlikte göğüs 

germesi gerekmektedir ve ağır kusura dayanmayan maddi sıkıntılar şiddetli geçimsizlik 

nedeni olarak kabul edilmemektedir. (Çakın, 1999: 50)  

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 4787 Sayılı 

Kanun ise, 9 Ocak 2003 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun, aile hukukundan doğan dava ve 

işleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsamaktadır. Aile 

Mahkemelerinde evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşler uyarılmakta ve 

uzlaştırılmaktadır.  Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan 

malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri alınmakta ve aile içindeki 

karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı 

karşıya oldukları sorunlar tespit edilerek sulh yoluyla çözümü teşvik edilmektedir. Sulh 

sağlanamadığı takdirde ise, karar verilmektedir.   

2.3. Boşanma Eğilimlerinin Yükselen Seyri  

Boşanma eğilimleri, 1989’da 1956 yılının oranına tekrar ulaşarak %00,46 olmuştur. 

1989 dan 2010’li yıllara gelindiğinde ise, yükselen eğilimlerin hızı artmaktadır. 1990’lı ve 

2000’li yıllarda, bir yandan tarihsel süreçte aile, evlilik ve boşanmaya yüklenen değerlerin 

değişimi; diğer yandan yapılan hukuki düzenlemelerin, boşanmaları kolaylaştırıcı etkisi açık 

olarak gözlenebilmektedir.  

TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2004, 2006, 2009 verilerine göre, Kaba 

Boşanma Hızı, 2002’de 1,38; 2003’de 1,32; 2004’de 1,28; 2005’de 1,33; 2006’da 1,28; 

2007’de 1,34; 2008’de 1,40 ve 2009’da 1,59’dur.  Boşanmaların 2006’da % 42,6’sı; 2007’de 

% 41,8’i; 2008’de % 41,3’ü, evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmiştir. 2005 yılında boşanan 

çiftlerin % 36,2’sinde evlilik süresi 10 yıldan fazla iken, bu oran 2006 yılında % 35,6’ya 

düşmüştür.  2006’da boşanan çiftlerin % 23,1’i 16 yıl ve daha fazla süre evlidir. 2007 yılı 

verilerine göre, 16 yıl ve daha fazla süre evlilerde boşanma oranı tüm boşanmaların % 

22,5’idir.  2010 yılının I. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 40,4’ü evliliğin ilk 5 

yılı içinde, %24,3’ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir. 

Genel olarak boşanmaların ¾’ünün şehirlerde olduğu gözlenmektedir.  2006–2010 

yılları arasında en yüksek eğilimler sırasıyla Ege Bölgesi, İstanbul ve Batı Anadolu 

Bölgesindedir.  Boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler ise, sırasıyla Kuzeydoğu Anadolu 

ile Ortadoğu Anadolu Bölgelerindedir. 2010’da en fazla artış, Doğu Marmara Bölgesi’nde; en 
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büyük düşüş ise, Batı Karadeniz Bölgesi’nde gözlenmiştir. Büyük şehirlerde de Türkiye 

geneline benzer eğilimler tespit edilmiştir. Tüm boşanmaların özellikleri ise, çoğunlukla 

çocuksuzlarda olması, evliliğin ilk beş yılında gerçekleşmesi ve yasal geçimsizlik nedenine 

bağlanmasıdır. 

SONUÇ 

Bireylerin evlilik ilişkisi boşanma ile sona eriyorsa bunun yegâne nedeni evliliğe ve 

aileye verilen anlamı inşa eden toplumsal ilişkilerdir. Toplumsal ilişkileri biçimleyici olan 

hukukun evlilik ve boşanmaya müdahalesi ise, toplum düzenini koruma, sürekliliğini 

sağlama, süreçte ortaya çıkan sorunları çözme ya da toplumun değişme çizgisine yön 

verebilme amacı taşımaktadır. 

Türkiye’de evlilik ve boşanma kurumlarının hukuki işleyişini ortaya koyan 

düzenlemeler, birbirinin devamı niteliğinde ve fakat her biri farklı bir aşamayı ifade 

etmektedir. Evlilik ve boşanmaya kurumsal müdahale, 19. Yüzyılda Osmanlı Türkiye’sinde 

Batılılaşma çabalarıyla birlikte başlamakla birlikte; Cumhuriyet devriminin bir parçası olan 

1926 yılındaki Medeni Kanunla köklü değişim gerçekleşmiştir.  

Ailenin evlilik temeli üzerine kurulduğu belirtilmiş, biçimi, üyelerinin görev ve 

sorumlulukları, evlenme, boşanma ve ayrılma koşulları, mal rejimi ve miras konularının söz 

konusu olduğu aile yaşamına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Süreçte, şehirlerde kadınların evlenme yaşı yükselip, doğurganlık azalıp, orta ve üst 

sınıflarda evlilik öncesi flört ve serbest eş seçme gibi modern eğilimler söz konusu iken, genel 

olarak olanaklı olduğu ölçüde ve gizli ve mahrem sınırlar içinde kalabildiği sürece, aile 

ilişkilerinde geleneksel eğilimler muhafaza edilmiştir. Evlenme ve boşanma kayıtları da her 

yere ulaşmamış, dini ve geleneksel uygulamalar neticesinde halk nezdinde meşru olan ancak 

yasal olarak meşru olmayan fiili evlenmeler ve boşanmalar söz konusu olmuştur.  

1980’li yıllarda radikal reformlarla devam eden değişim, 2002’deki Yeni Medeni 

Kanunla son şeklini almıştır. Süreçte eski Medeni Kanunun getirdikleri, sonradan yapılan bazı 

düzenlemeler söz konusu olmakla birlikte; 2002’ye kadar sürdürülmüştür. Yeni Medeni 

Kanun’dan önce yapılan düzenlemeler boşanmalara aşamalı ivme kazandırmıştır.   

Bu düzenlemelerden ilki, anlaşmalı boşanmadır. Daha önce mevcut olmayan anlaşmalı 

boşanmanın yasallaşması ile 1988-1989 yıllarında boşanma eğilimleri % 00,46 ya 

yükselmiştir. Anlaşmalı boşanma, boşanmadaki birçok zorluğu ortadan kaldırmıştır. 
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Öncelikle, en yoğun başvurulan boşanma nedeni olarak ortaya çıkan şiddetli geçimsizlik 

nedeninin kanıtlanması için ya da taraflardan birinin boşanmayı istememesi yüzünden uzun 

süren davaların önüne geçilmiştir. Boşanma konusunda eşler arasında anlaşma söz konusu 

olduğu halde, boşanmak için çeşitli suiistimallere yol açan geçimsizliğin kanıtlaması 

zorunluluğu ortadan kalkmıştır.  

Aileyi Koruma Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ise, ailenin mahremiyeti ortadan 

kalkmış, evlilik içine yasal denetim getirilmiştir.  

Esasen ailenin korunması hakkında bir kanunun çıkarılması, neticede ailenin ve evin 

üyeleri için güvenli olmadığını; davalarının açılması ise, dava ne şekilde sonuçlanırsa 

sonuçlansın ailede bir takım sorunların olduğunu göstermektedir. Doğrudan müdahale 

edilebilir hale gelen aile, kamusal alana açılmıştır. Getirilen yasal tedbir ve yaptırımlar 

neticesinde ise, eşlerin doğrudan boşanma davası açma yerine; yasada kendilerine tanınan 

hakları kullanmaları yönünde bir tercih doğmuştur. Aile Mahkemelerinin yasal çerçevede 

evliliğin yıkılmadan devamı hususunda zorlayıcı ön tedbirlere başvurduklarını, ancak evlilik 

birliğini temelden sarsıcı durumlarda boşanma davasına yöneldikleri ifade edilebilir.   

Zinanın kamusal suç olmaktan çıkarılması da boşanma eğilimlerini 

etkileyebilmektedir. Zira zinadan mağdur olan taraf,  eşinin bir başkasıyla ilişkisini kabul 

etmiyorsa, boşanma davası açmakta, nafaka ve tazminat talep edebilmektedir. Ancak evlilik 

içerisinde eşin bir başkası ile ilişkisini kabul ettiğinde ise, yasal müdahale olmadan evlilik 

devam etmektedir. Boşanma maliyetinin yüksek olduğu durumlarda bu husus daha 

belirginleşmektedir. Zinaya, özellikle erkeğin zinasına rağmen, evlilik sürdürülebilmektedir. 

Diğer yandan, zinanın kamusal suç olduğu durumlarda yasal boşanma nedeni zinaya değil, 

şiddetli geçimsizlik kılıfına sokulabilmekteydi. Zina, toplumda küçültücü olması sebebiyle 

gizlenebiliyordu. Nitekim yüksek zina nedenine dayanan boşanmalar bir süre sonra 

gerilemeye başladığında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalar yükselmiştir. Bunun 

yanında zinanın kamusal suç olmaktan çıkması, evlilik kurumuna ilişkin sosyal denetimi 

azaltmaktadır. Evlilik kurumu dışında birlikte yaşama gibi fiili evlilikler yanında, alternatif 

ilişkiler de meşrulaşma eğilimine girmektedir.  

2002 Medeni Kanunla eski birçok hüküm değiştirilmiştir. Eski kanundaki aile reisliği 

kurumu ve aile reisi kocadır hükmü kaldırılmış, eskiden erkek eşe ait olan ancak bazı 

durumlarda kadın eşe de verilen evlilik birliğini temsil yetkisi eşlerin her ikisine birlikte 
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verilmiştir. Böylece, evlilik birliği iki eşit birey olarak kadın ve erkeğin beraberce 

yönetecekleri bir kurum olarak düzenlenmiştir.  

Eski kanundaki eşlerin velayeti birlikte kullanacağı, anlaşmazlık halinde ise babanın 

reyinin üstün olacağı hükmü eşlerin velayeti birlikte kullanmaları şeklinde düzenlenmiştir. 

Anlaşmazlık halinde ise babanın oyunun üstünlüğü yerine, hâkim karar verecektir.  

Eski kanundaki erkek eşe verilen evin ve çocukların geçimini temin etme 

yükümlülüğü ve devamında birlikte oturulacak evin bütçeye göre seçilmesi hakkının erkek 

eşte olmasını ve kadın eşin bir meslek ve sanatla uğraşmasının erkek eşin iznine tabi olması 

durumları yeniden düzenlenmiştir. Eski kanuna göre kadının ev işlerinde çalışması, çocuklara 

bakması, erkeğin iş ve işletmesinde yardımcı olması doğal ve karşılıksız olarak kabul 

edilmişti. Erkeğin ev geçimini parayla temin etmesi gibi, kadının eve bakımı evin geçimine 

bir katkı olarak kabul edilmemişti. Daha önce karşılıksız olarak görülen ev içi emeği Yeni 

Medeni Kanunla ön plana çıkarılmış; gücün sadece parasal değil; emek şeklinde de 

olabileceği belirtilmiştir. Eve harcanan çalışmaların karşılıksız olmadığı kabul edilmiştir. 

Kadınların evdeki çalışmaları ve iş güçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kadının da 

evi geçindirme yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Eski Medeni Kanuna göre, diğer rejimlerden biri seçilmemişse geçerli olan kanuni mal 

rejimi, eşlerin her ikisinin de kendi adına kayıtlı olan mallara sahip olmaya devam etmesinin 

söz konusu olduğu mal ayrılığıydı.  Toplumumuzda evliliği sözleşme olarak ele alan ve mal 

mülk açısından ayrılığı esas alan bir anlayışın olmaması, Yeni Medeni Kanun’dan önce büyük 

çoğunluğun doğrudan mal ayrılığı rejimine tabi olmasına yol açmıştı. Mal ayrılığı rejiminin, 

kadın aleyhine işleyen bir rejime dönüştüğü, kadının yoksullaşmasına, servetin erkekler elinde 

toplanmasına ve kadının evlilik süresince emeğinin sömürülmesine yol açtığı belirtilmiş ve 

Yeni Medeni Kanun’da “edinilmiş mallara katılma” rejimi getirilmiştir. Evlilik öncesi olası 

mal varlığını evlilik içine dâhil eden ve evin bakımını üstlenen hiçbir kadın, boşanma 

durumunda mağdur olmak istemez.      

Eski kanunda kadın eşin erkek eşin bir borcu için kefil olması ya da malını rehin 

vermesi, Sulh Hukuk Mahkemesinin onayına bağlıydı. Evli kadınları koruma amacı taşıyan 

bu hüküm, yeni kanunda boşanma sonrası kadının ekonomik geleceğini risk altına sokması 

anlamına gelmektedir. Yeni Medeni Kanunla kadın eşin üzerinden erkek eşin baskısı 

kalkmaktadır. 
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Yeni Medeni Kanunla evlilik, birbirini seven ve sayan bir kadın ve bir erkek arasında 

eşit ilişki biçimi üzerine kurulmaktadır. Eşler kendi davranışlarından sorumlu, çocuk sahibi 

olmaları, kendi tercihlerine bağlıdır. Ancak süreçte eşlerin mutlak eşitlik sağlayıcı haklara 

kavuşmuş olması, bu hakları kullanması yolunda eğitimden kaynaklanan bilinçlerinin olduğu 

anlamına gelmemektedir.  
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SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN 
TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

     
                     Gökhan BAŞ*                     Ömer BEYHAN** 
Öz 
Bu araştırmanın amacı, Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan İngilizce dersi sorularının 
bilişsel alan taksonomisine göre analizi yaparak, nasıl bir dağılım gösterdiğini bulmaya 
çalışmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman inceleme tekniği 
kullanılmıştır. Bu amaçla, 2008–2011 yılları arasında 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine sorulan 
toplam 150 İngilizce sorusu analiz edilmiştir. Yapılan araştırmada verilerin analizinde yüzde 
ve frekans teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, genel olarak 6. sınıf 
İngilizce sorularının %30.76’sının bilgi, %46.15’inin kavrama ve % 23.07’sinin de uygulama 
basmağında olduğu görülmüştür. 7. sınıf İngilizce sorularının %8.3’ünün bilgi, %58.3’ünün 
kavrama ve %31.6’sının da uygulama basamağında olduğu anlaşılmakla birlikte, 8. sınıf 
İngilizce sorularının ise % 70.5’inin kavrama ve % 29.5’inin de uygulama basmağında olduğu 
anlaşılmıştır. Araştırmada, hiçbir sınıfta üst düzey bilişsel becerileri ölçen sorunun 
sorulmadığı görülmüştür. Buna göre, Seviye Belirleme Sınavlarında tüm İngilizce soruların 
öğrencilerin alt düzey bilişsel becerileri ölçen sorulardan oluştuğu anlaşılmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Seviye Belirleme Sınavı, İngilizce dersi, bilişsel alan taksonomisi, 
ölçme-değerlendirme.  

 
EVALUATION OF ENGLISH QUESTIONS IN LEVEL DETERMINATION 
EXAMINATION ACCORDING TO COGNITIVE DOMAIN TAXONOMY 

 
Abstract 
The purpose of this study was to analyse the English questions asked in the Level 
Determination Examinations according to the cognitive domain taxonomy and find the 
distribution of these questions. In this study, document analysis technique, which was one of 
the qualitative research methods, was used. Totally 150 English questions were analysed from 
6th, 7th and 8th grades between 2008-2011 years. In this research, frequency and percentage 
techniques were used in order to analyse the data obtained. According to the results, it was 
generally seen that %30.76 of the questions were at knowledge level, %46.15 were at 
cognition level and %23.07 were at application level. It was understood that %8.3 of the 
questions were at knowledge level, %58.3 were at cognition level and %31.6 were at 
application level of the taxonomy. It was also understood that %70.5 of the questions were at 
cognition level and %29.5 were at application level in 8th grade. It was seen that no questions 
were prepared to assess higher level thinking skills in the study. So, the results of the study 
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show that all of the English questions in the Level Determination Examinations were prepared 
to assess lower level of thinking skills of the students.  
Keywords: Level Determination Examination, English lesson, cognitive domain taxonomy, 
measurement-evaluation.  
 
Giriş 
 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme 
meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Demirel ve Ün (1987), eğitimi bireyin yaşadığı 
toplumda, uygulama değeri olan yetenek, yöneliş ve diğer davranış örüntülerini kazandığı 
süreçlerin toplamı olarak tanımlamaktadır. Ayrıca eğitimin bireyin toplumsallaşmasında ve 
bireysel gelişimin oluşmasında seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini içine alan 
toplumsal bir süreç olduğu vurgulanmaktadır (Demirel ve Ün, 1987). Bu yönüyle eğitimin 
başlıca iki amacından bahsedilebilir. Bunlardan birincisi önceki nesillerdeki araştırmacı ve 
bilim insanlarını tekrar eden değil, yeni ve orijinal ürünler ortaya koyma bilgi ve becerisine 
sahip bireyler olarak yetiştirmektedir. İkincisi ise, sunulan her şeyi olduğu gibi kabul eden, 
yani bilginin pasif alıcısı olan bireyler değil, olaylara eleştirel bakabilen ve bilginin aktif 
yapılandırıcısı bireyler meydana getirmektedir (Brooks ve Brooks, 1999). O halde, bilgi çağı 
olarak adlandırılan günümüzde eğitimin amacının mevcut bilgiyi öğrencilere aktarmak değil, 
onların bilgiye ulaşmalarını sağlamak olduğu ifade edilebilir (Sünbül, 2010). Bu da ancak üst 
düzeyde bilişsel nitelikler gerektiren becerileri öğrencilere kazandırmakla mümkün 
olabilmektedir (Senemoğlu, 2004).  
 Eğitim sistemi içinde bireylerin çeşitli özelliklerini ve yeterliklerini belirlemek 
amacıyla çeşitli ölçme araçlarından yararlanılmaktadır (Turgut, 1988). Eğitimde kullanılacak 
ölçme araçları da ölçülecek özelliğe, aracın kullanıldığı gruba ve ölçmenin amacına bağlı 
olarak çeşitlilik göstermektedir (Yılmaz, 1998). Ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar, 
bireylerin ölçülen özellikleri hakkında bir değer yargısına ulaşabilmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Varılan değer yargılarının isabetliliği ölçme araç veya yöntemlerinin 
niteliklerine bağlı bulunaktadır (Doğan ve Sevindik, 2011). Zira, bu özellikler bir ölçme 
aracının geçerliği, güvenirliği ve kullanışlılığıdır (Özçelik, 1998).  
 Ölçme ve değerlendirme sürecinde eğitimin amaçlarının bilinmesi gerekmektedir. 
Amaçsız bir ölçmeden, dolayısıyla değerlendirme işleminden bahsetmek mümkün değildir. 
Zira, değerlendirme amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve hangi amaçlara yeterince 
ulaşılamadığını anlama noktasında bir vasıtadır (Yılmaz, 1998). Konuyu her yönüyle 
irdeleyen sorunların sorulması konuyu her seviyedeki öğrencinin öğrenebilmesini ve farklı 
öğrencilerin farklı bilişsel düzeylerde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple, farklı 
bilişsel seviyeleri ölçen sorulara test veya sınavlarda yer verilmektedir (Gündoğdu, 2008). 
Ancak, bu husus sanıldığı kadar kolay bir uygulama değildir. Çünkü soru, bireyi 
meraklandırarak düşüncesini uyandırma ve bu yolla bilgi edinimini sağlamak amacıyla 
oluşturulan ve gereken bilginin verilmesiyle birlikte düşünsel olarak tamamlanacak olan bilgi 
istemeye dayalı gereksinim ifadeleridir (Akbulut, 1999). Bu yüzden, her türlü amacı ve 
bilişsel düzeyi yoklayan sorular hazırlayabilmenin temel şartını sınıflama (taksonomi) 
konusunda yeterli bilgi sahibi olmak oluşturmaktadır. O bakımdan, ölçme işlemini yaparken, 
öncelikle, ölçme aracına ilişkin olarak hazırlanan soruların Bloom’un bilişsel alan 
taksonomisine göre seviyelerinin bilinmesi gerekmektedir (Gündüz, 2009).  
 “Bilişsel alan”, Bloom ve diğerleri (1956) tarafından “Taxonomy of Educational 
Objectives: Cognitive Domain” (Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi: Bilişsel Alan) başlıklı 
çalışma ile ortaya konulmuştur. Daha sonraları yapılan çalışmalarda taksonomiye “duyuşsal 
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alan” (Krathwohl, Bloom ve Masia, 1964) ve “psiko-motor (devinimsel) alan” (Simpson, 
1972) eklenmiştir. Yapılan bu çalışmalarda, öğrenmelerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor 
alanlarının olduğu ortaya konulmuş ve bu alanlar öğrenme düzeylerinde dikkate alınarak alt 
başlıklara ayrılmıştır. Bloom taksonomisinin “bilişsel alan” sınıflaması eğitimsel amaçların 
gözlenebilir, ölçülebilir ve daha açık olmasından dolayı eğitimde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
açıdan, eğitimin hedefleri arasında bilgiyi tanıma ve hatırlama, onun üzerinde işlemler yapma, 
kavramlar, genellemeler, kuramlar geliştirme ve bütün bunları denetleme süreçlerinde 
kendisini gösteren yeterlikleri önemli bir yer tutmaktadır (Krathwohl, 2002).  

Bilişsel alan taksonomisinde en alttan en üst düzeye doğru; (1) bilgi, (2) kavrama, (3) 
uygulama, (4) analiz, (5) sentez ve (6) değerlendirme şeklinde sıralanmıştır (Bloom ve 
diğerleri, 1956). Bloom ve diğerleri (1956) tarafından yapılan bu sınıflama çok farklı türde 
düşünme süreçlerinin bir hiyerarşiye bağlı olarak sıralanmış olduğu bir sınıflamadır. Yapılan 
bu sınıflama asla basit bir sınıflama özelliği taşımamaktadır. Zira, bu sınıflamada bir alt 
basamaktaki yeterlikleri kazanamadan bir üst basamağa geçmek olanaksızdır. Bu yüzden, 
üstte yer alan basamaklara geçebilmek için alttaki basamakları tamamlamış olmak 
gerekmektedir. Aşağıda Bloom’un “Bilişsel Alan Taksonomisi”nin basamaklarının özellikleri 
kısaca ele alınarak açıklanmaktadır. 
1. Bilgi Basamağı: Bilgi basamağındaki hedefler öğrencilerin terimleri, odluları, gerekleri, 

kuralları, vb. gibi bilgileri hatırlamayı ve tanımayı gerektirmektedir (Borich, 2004). Bu 
düzeydeki öğrenme çıktılarını tanımlayan bazı eylem ifadeleri şunlardır; tanıma, belirle, 
etiketle, işaretle, listele, eşleştir, isimlendir, hatırla, ifade et, aktar, vb. (Sönmez, 2007). 
Bilgi düzeyindeki öğrenmeler genellikle ezbere öğrenmeleri kapsayıcı niteliktedir. Bu 
düzey, bilişsel alanın en temel ve en basit basamağıdır. Bu basamaktaki yeterlikler 
kazanılmadan bir üst basamağa geçmek mümkün değildir (Büyükkaragöz, 1997).  

2. Kavrama Basamağı: Kavrama basamağında bilgi düzeyinde kazanılan davranışların 
öğrenci tarafından özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamın yakalanması söz konusu 
olmaktadır (Sönmez, 2007). Kavrama basamağı; çevirme, yorumlama ve ötelemeyi 
kapsamaktadır. Çevirme, bir bilgi bütününü bir başka bütüne dönüştürmektedir. 
Yorumlama, bir bilgi bütününü kendi ifadeleriyle açıklama, metni özetleme, örnek verme, 
neden-sonuç ilişkisini, benzerlik ve farklıkları açıklama, ana fikir ve yan fikirleri 
açıklamaktır (Senemoğlu, 2004). Öteleme ise, yazılı ve sözlü bir metindeki eğilimleri ve 
yönelimleri anlama üzerine temellenen yordamalarda ve çıkarımlarda bulunmaktır 
(Ertürk, 1972). Kavrama basamağında öğrenme kazanımlarını gösteren ifade türleri; 
açıkla, örnekler ver, dönüştür, tahmin et, yorumla, genelle, yeniden yaz, ayırt et ve özetle 
şeklindedir (Gronlund, 1991). Kavrama basamağı, özetle, öğrencinin kazanmış olduğu 
bilgiyi yeni bir biçimde sunması olarak ifade edilmekle birlikte, temel bir bilişsel alan 
basamağıdır (Demirel, 2005).  

3. Uygulama Basamağı: Uygulama basamağı, belli bir bilgi, yöntem, teknik, ilke ve 
formüllerin bir durumda ya da bir problemin çözümünde kullanılmasını içermektedir 
(Demirel, 2005). Uygulama basamağı, hem bilgi hem de kavrama basamaklarının ikisini 
birden gerektirmektedir. Burada birey bilgileri, fikirleri, prensipleri, formülleri ve teorileri 
kullanır, değiştirir ve yeni durumlara uygular (Küçükahmet, 2009). Bu basamaktaki 
öğrenme çıktılarını gösteren ifadelere; uygula, göster, dramatize et, işe koy, çalıştır, 
kullan, çöz, hazırla, transfer et, organize et, vb. örnek olarak gösterilebilir (Borich, 2004). 
Uygulama basamağında öğrenciler kazandıkları ve kavradıkları bilgiyi yeni bir problemin 
çözümünde kullanma şansı elde ederler. Öğrencinin bu basamağın gerektirdiği yeterlikleri 
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ortaya koyabilmesi için taksonominin en alt düzeyinde yer alan bilgi ve kavrama 
basamaklarının temel yeterliklerini kazanmış olması şarttır.  

4. Analiz Basamağı: Bu basamakta bir iletişim muhtevasının meydana getirici, parçalarına 
ve ögelerine ayırıp bunlar arasındaki ilişkileri açık ve seçik hale getirme durumu söz 
konusu olmaktadır (Ertürk, 1972). Analiz düzeyi; ögelere dönük analiz, ilişkilere dönük 
analiz ve örgütleme ilkelerine dönük analiz olmak üzere üç açıdan incelenmektedir 
(Turgut, 1988). Ögelere dönük analiz bir bilgi bütününü ögelerine ayırma, ilişkilere dönük 
analiz bir ögenin diğer ögelerle olan tutarlılığını belirleme ve örgütleme analizi ise bir 
iletişim formunu yapısını ve örüntüsünü tanımayı gerektirmektedir (Tekin, 1994). Analiz 
basamağındaki bazı eylemleri gösteren ifadelere; analiz et, parçalarına ayır, sök, ayrıştır, 
ayırt et, belirle, taslağını çıkar, ilişkilendir, seç, böl, sapta, teşhis et, vb. örnek olarak 
gösterilebilir (Gronlund, 1991). Analiz basamağı, bilişsel alanın üst düzey bilişsel 
becerileri arasında gösterilmektedir. Öğrencinin bu seviyeye ulaşabilmesi için 
taksonominin ilk üç basamağındaki yeterlikleri kazanmış olması gerekmektedir.  

5. Sentez Basamağı: Sentez basamağında, öğrencilerin çeşitli parçaları bir araya getirerek 
yeni bir bütün oluşturma durumları söz konusudur (Henson, 2006). Sentez düzeyi, ögeleri 
belli ilişki ve kurallara göre birleştirip bir bütün oluşturma işidir (Demirel, 2005). Ancak, 
her bütün oluşturma işi sentez olamaz. Bu düzeyde yenilik, özgünlük, buluş, icat, 
yaratıcılık gibi üst düzey özellikler geçerlidir (Sönmez, 2007). Sentez düzeyindeki 
öğrenmelerin içerdiği bazı ifadelere; yarat, oluştur, formüle et, kategorize et, derle, bir 
araya getir, düzenle, tasarla, planla, üret, vb. gibi örnekler gösterilebilir (Borich, 2004). 
Sentez basamağı, üst düzey bilişsel becerilerden biri olarak gösterilmekte ve bu düzeye 
ulaşabilmek için taksonominin ilk dört basamağındaki yeterlikleri kazanmış olmak 
gerekmektedir.  

6. Değerlendirme Basamağı: Bilişsel alanın en üst düzey basamağı değerlendirmedir. 
Değerlendirme, bir yargılama işlemidir ve en az iki şeyin karşılaştırılmasına 
dayanmaktadır (Tekin, 1994). Bu basamakta birey, belirli ölçütlere dayalı olarak bir konu 
veya problem durumu hakkında yargılamada bulunma, eleştirme, karar verme, savunma, 
doğruluğunu kanıtlama gibi üst düzey zihinsel etkinliklerde bulunmaktadır (Demirel, 
2005). Değerlendirme basamağındaki öğrenme eylemlerine; karşılaştır, değer biç, yargıla, 
eleştir, doğrula, savun, ilişkilendir, özetle, destekle, sonuçlandır, vb. örnek olarak 
gösterilebilir (Gronlund, 1991). Değerlendirme düzeyindeki eylemler daha çok bireylerin 
herhangi bir bilişsel ürünü değerlendirebilme ve bir konuda değer yargısı geliştirebilme 
becerisini göstermektedir (Sönmez, 2007). Bu basamak, taksonominin en üst düzeyli 
basamağı olup, bu basamağa ulaşmak için taksonominin ilk beş alanındaki yeterlikleri tam 
olarak kazanmış olmak gerekmektedir.  

Bloom taksonomisindeki alt düzey düşünme becerileri bilgi, kavrama ve uygulama 
iken, üst düzey düşünme becerileri ise analiz, sentez ve değerlendirmedir (Büyükkaragöz, 
1997; Borich, 2004; Senemoğlu, 2004; Demirel, 2005; Sönmez, 2007). Alt düzey düşünme 
becerileri öğrencinin düşünme yeteneğinin çok az oranda kullanılmasını gerektirirken, üst 
düzey düşünme becerileri ise öğrencilerin bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmede kendi 
bilgilerini test etmeden, problemlerin farkına varma ve onlar için çözüm yolları üretmede çok 
sık kullanılmaktadır. Bu sebeple, öğrenci başarısını ölçmede aynı seviyedeki öğrenmeleri 
değil, değişik seviyelerdeki öğrenmeleri ölçebilecek nitelikteki soruların sorulması 
beklenmektedir (Gündüz, 2009). Ayrıca, öğrenci başarısının ölçülmesini amaçlayan sınama 
durumları, ölçülmek istenen nitelikleri tam, saydam, tarafsız ve açıklanabilir olarak 
değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmalıdır (Gündoğdu, 2008). Dolayısıyla, ölçe ve 
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değerlendirmenin eğitim ve öğretimin en önemli süreçlerinden biri olduğu, doğru bir 
değerlendirmenin doğru bir ölçümle, doğru bir ölçümün ise bilimsel niteliklere uygun ölçme 
araçlarıyla yapılması gerektiği göz ardı edilmeden sınav sorularının nitelikli olarak 
hazırlanması gerekmektedir (Turgut, 1988). Hazırlanan sınav sorularının dengeli bir nicelik 
ve niteliğe sahip olması beklenmektedir. Sınavlarda sorulan soruların ne kadar Bloom’un 
bilişsel alan taksonomisinin alanlarının özelliklerine eşit oranda hizmet ederse, o testteki 
soruların sahip olduğu niteliğin o denli fazla olacağı belirtilebilir. Zira, Bloom ve diğerlerine 
(1956) göre, bilişsel alandaki basamaklarda yukarıya doğru çıkıldıkça, öğrencilerin üst düzey 
zihinsel becerilerinde de artış gözlenmektedir. Bu sebeple, değişen eğitim sistemi ile sınav 
sistemlerinde de yapılan değişikliklerin ifade edilen özelliklere uygun olup olmadığı 
araştırılması gereken bir problem olarak ifade edilebilir. Bu anlamda, Türkiye’de de son 
yıllarda ilköğretim ve ortaöğretim programlarının değiştirilmesinin yanında ortaöğretime 
geçiş sisteminde de değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Daha önce uygulanmakta olan 
Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavı (OKS) yerine Ortaöğretime Geçiş Sistemi 
kapsamında “Seviye Belirleme Sınavı” (SBS) getirilmiştir (MEB, 2007). OKS 1997–1998 
eğitim- öğretim yılından 2008-2009 eğitim- öğretim yılına kadar ortaöğretim kurumlarına 
aday seçmek için Haziran ayı içerisinde Türkiye’deki tüm il merkezleri ile bazı ilçelerde ve 
yurtdışında çeşitli ülkelerde yapılmıştır (MEB-OKS Kılavuzu, 2007). Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi’ne göre 2008 yılından itibaren uygulanmak üzere 
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı’nın (OKS) kaldırılıp, Seviye Belirleme 
Sınavı’nın (SBS) yapılmasına karar verilmiştir. 2008 yılında bu uygulamaya ilköğretim 6. ve 
7. sınıf öğrencileri tabi tutulmuştur. 8. sınıf öğrencileri son kez 2008 OKS’ ye girmişlerdir. 
Seviye Belirleme Sınavı, 2009 yılından itibaren ise 6., 7. ve 8. sınıflarda yapılacaktır. 2008 
yılından beri de, Seviye Belirleme Sınavı yapılmaya devam etmiştir. 2010 yılı itibariyle 
SBS’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak kaldırılarak, tek oturumlu bir 
duruma getirilme kararı alınmış bulunmaktadır. Seviye Belirleme Sınavı’nın önemli özelliği, 
soruların öğrenci kazanımlarına yönelik ve haftalık ders saatlerine göre soru sayılarının 
belirlenmiş olmasıdır. Ayrıca bu sınavlarda OKS’den farklı olarak SBS’de yabancı dil 
sorularına da yer verilmektedir (Doğan ve Sevindik, 2011). Buna göre, Seviye Belirleme 
Sınavı’ndaki soru dağılımları aşağıda Tablo 1’de verilmektedir.  
 

Tablo 1. SBS Alt Testlerinin Sınıflara Göre Soru Dağılımları 
                      Sınıflar 

Testler 
6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

Türkçe 19 21 23 
Matematik 16 18 20 
Fen Bilimleri 16 18 20 
Sosyal Bilgiler 16 18 20 
İngilizce 13 15 17 
Toplam 80 90 100 

Kaynak: MEB-SBS Kılavuzu, 2007 
 
 İlgili literatür incelendiğinde, yapılan sınavlardaki soruların düzeylerinin olması 
gerekenin çok altında ve alt düzey bilişsel becerileri ölçen sorular olduğu anlaşılmaktadır 
(Koray, Altunçekiç ve Yaman, 2002; Baysen, 2006; Demir ve Dindar, 2006; Aydoğan, 2008; 
Erman, 2008; Çetinkaya, 2009; Gündüz, 2009). Yapılan araştırmaların genel olarak 
sınavlardaki kimya, fizik, biyoloji soruları (Mutlu, Uşak ve Aydoğdu, 2003) ile tarih, 
coğrafya ve Türkçe soruları (Aydoğan, 2008; Erman, 2008; Çetinkaya, 2009) üzerinde 
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yoğunlaştığı görülmektedir. Literatürde (Sarı, 2007), Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı 
(ÜDS) sorularının Bloom taksonomisine göre analizinin yapıldığı görülmektedir. Sarı (2007) 
tarafından yapılan bu çalışmada örnek ÜDS soruları bilişsel alan basamaklarına göre ele 
alınarak analiz edilmiş, ancak tüm ÜDS soruları için herhangi bir sınıflandırma yapılmamıştır. 
Yapılan çalışmalarda gerek üniversiteye girişte kullanılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) İngilizce 
sorularının, gerekse de ilköğretimden ortaöğretime geçişte kullanılan Seviye Belirleme Sınavı 
(SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine göre herhangi bir sınıflamasının 
yapılmağı görülmektedir. O bakımdan, bu araştırmanın amacını Seviye Belirleme Sınavı’nda 
(SBS) 2008–2011 yıllar arasında sorulan İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine göre 
analizini yaparak, soruların düzeylerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.  
 Bir diğer taraftan, 2008 yılına kadar ilköğretimden ortaöğretime geçişte kullanılan 
Seviye Belirleme Sınavı’na yönelik olarak yapılan araştırmaların sayısının oldukça az (Doğan 
ve Sevindik, 2011; Özcan ve Açık, 2011) olduğu görülmektedir. Doğan ve Sevindik (2011) 
tarafından yapılan çalışmada sınava giren 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe, matematik, fen 
bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden aldıkları yılsonu akademik başarı puanları 
ile belirlenen beş dersle ilgili Seviye Belirleme Sınavı’ndan aldıkları alt test ham puanları 
arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bir diğer taraftan, Özcan ve Açık (2011) tarafından yapılan 
araştırmada ise, SBS sorularıyla ilköğretim ikinci kademede Türkçe ders kitaplarındaki 
etkinliklerin ve soruların bilişsel taksonomisine göre incelemesi yapılmıştır. Her ne kadar 
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2012 yılından itibaren kaldırılarak yerine tek oturumluk bir 
sınav konulacak olsa da, SBS’de sorulan İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine göre 
alansal niteliklerin belirlenmesi ortaöğretime geçiş için geliştirilecek olan yeni sınav 
sorularının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi verecektir. O bakımdan, çalışmanın bu 
anlamda belirli bir değere sahip olduğu söylenebilir. Bu açıdan, ifade edilen bu önem ve 
amaçlar dikkate alınarak, “Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan 
taksonomisine göre analizi nasıl bir dağılım göstermektedir?” sorusuna yanıt aranacaktır.  
 
Yöntem 
Araştırmanın Modeli  
 Bu çalışma, “tarama modeli”nin kullanıldığı nitel bir araştırmadır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2005). Tarama modelleri, geçmişte veya günümüzde var olan bir durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005). Araştırmada, nitel 
araştırma yöntemi çerçevesinde “doküman inceleme tekniği” kullanılmıştır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2005). 
 
Araştırmanın Kapsamı 
 Araştırma kapsamını, 2008–2011 yılları arasında yapılan Seviye Belirleme 
Sınavlarında (SBS) 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde sorulan tüm İngilizce soruları teşkil 
etmektedir. 2008–2011 yılları arasında Seviye Belirleme Sınavlarında toplam 150 İngilizce 
sorusu sorulmuştur. Bu sınavlarda sorulan İngilizce soruları Bloom’un bilişsel alan 
taksonomisi dikkate alınarak analiz edilmiştir.  
 
Verilerin Analizi 
 Çalışmada Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan İngilizce soruları Bloom’un bilişsel 
alan taksonomisine göre betimsel istatistikle (frekans ve yüzde) analiz edilmiştir. Seviye 
Belirleme Sınavlarında sorulan İngilizce soruları bilişsel alan taksonomisi kapsamında olan 
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“bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme” ölçütlerine göre sınıf düzeyinde 
değerlendirilip karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Bulgular 
6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sorularının Değerlendirilmesi 

6. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine 
göre analizi yapılmadan önce soruların “İlköğretim İngilizce Öğretim Programı”ndaki 
ünitelere göre sınıf bazında kapsam geçerliğini tespit etmek amacıyla belirtke tablosu 
hazırlanmıştır. Tablo 2’de ilköğretim 6. sınıf İngilizce dersine ait soruların ünite bazında 
kapsam geçerliğine ilişkin bilgi sunulmaktadır.  
 
Tablo 2. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 6. Sınıf İngilizce Sorularının Bilişsel Alanda Ünite 
Bazında Belirtke Tablosu (2008-2010) 

                               Bilişsel Alan    
 
Üniteler 

 
Bilgi 

 
Kavrama 

 
Uygulama 

 
Analiz 

 
Sentez 

 
Değerlendirme 

Family 3 2 - - - - 
Hobbies and Interests 1 2 - - - - 
Food and Drinks 1 2 3 - - - 
Daily Life and Routines  1 2 1 - - - 
School 1 3 - - - - 
Weather Forecasts and Seasons 1 1 1 - - - 
Hygiene - 1 2 - - - 
Parties 2 1 - - - - 
Living Beings 1 1 - - - - 
Games and Sports - 2 - - - - 
Safety 1 1 1 - - - 
Different Places - 1 - - - - 
Holidays - - - - - - 
Mathematical Problems - - - - - - 
Laboratory Work - - - - - - 
Different Life Styles - - - - - - 

 
          Verilen Tablo 2 incelendiğinde, 2008–2010 yılları arasında sorulan İngilizce 
sorularında kapsam geçerliğinin sağlanmadığı görülmekle birlikte, özellikle ilk ünitelerden 
soruların sorulduğu ve son ünitelerden ise neredeyse hiç soru sorulmadığı anlaşılmaktadır. 
Tablo 3’de ise 6. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan 
taksonomisine göre yıl bazında analizi yapılmaktadır.  
 
Tablo 3. 6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce Sorularının Bilişsel Alan 
Taksonomisine Göre Yıllar Bazında Analizi 

           Bilişsel Alan 
 
Yıllar 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 
 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

2008 7 53.84 6 46.15 - - - - - - - - 
2009 2 15.38 7 53.84 4 30.76 - - - - - - 
2010 3 23.07 5 38.46 5 38.46 - - - - - - 
Toplam 12 30.76 18 46.15 9 23.07 - - - - - - 

 
Tablo 3 incelendiğinde, 2008 yılı Sınıf Seviye Belirleme Sınavı 6. sınıf İngilizce 

sorularının yarıdan fazlasının (%53.84) bilgi basamağında yer aldığı, yarıya yakın bir oranının 
ise (%46.15) kavrama basamağında olduğu görülmektedir. Burada, 2008 yılında sorulan 
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İngilizce sorularının kavrama basamağının ötesine geçemediği de anlaşılmaktadır. 2009 ve 
2010 yıllarında sorulan sorularda bilgi basamağının ağırlığının az olduğu, sorularda daha 
ziyade kavrama ve uygulama basamaklarına ağırlık verildiği görülmektedir. 2009 yılında bilgi 
basamağındaki soruların ağırlığı bilgi basamağında %15.38 iken, kavrama basamağında 
%53.84 ve uygulama basamağında ise %30.76 olduğu anlaşılmıştır. 2010 yılında ise bilgi 
basamağındaki soruların ağırlığı bilgi basamağında %23.07 iken, kavrama basamağında 
%38.46 ve uygulama basamağında ise %38.46 olduğu görülmüştür. 2008 yılında kavrama 
basamağının ötesinde soruların sorulmadığı görülürken, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan 
sınavlarda uygulama basamağında yer alan sorulara da ağırlıklı olarak yer verildiği 
anlaşılmıştır. 2008–2010 yılları arasında yapılan hiçbir sınavda üst düzey bilişsel beceri 
gerektiren basamaklara (analiz, sentez, değerlendirme) çıkılamağı görülmüştür. Toplamda ise 
Sınıf Seviye Belirleme Sınavı 6. sınıf İngilizce sorularının ağırlıklı olarak kavrama 
basamağında (%46.15) olduğu anlaşılmıştır.  
 
7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sorularının Değerlendirilmesi 

7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine 
göre analizi yapılmadan önce soruların kapsam geçerliğini tespit etmek amacıyla belirtke 
tablosu hazırlanmıştır. Tablo 4’de ilköğretim 7. sınıf İngilizce dersine ait soruların ünite 
bazında kapsam geçerliğine ilişkin bilgi sunulmaktadır.  
 
Tablo 4. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 7. Sınıf İngilizce Sorularının Bilişsel Alanda Ünite 
Bazında Belirtke Tablosu (2008-2011) 

                              Bilişsel Alan    
 
Üniteler 

 
Bilgi 

 
Kavrama 

 
Uygulama 

 
Analiz 

 
Sentez 

 
Değerlendirme 

Interesting Beliefs - 4 2 - - - 
Tourist Attractions - 1 7 - - - 
Our Natural Heritage 1 3 1 - - - 
Computers - 2 3 - - - 
Fashion - 3 - - - - 
Television Programs - 4 1 - - - 
Old Days - 4 2 - - - 
Inventors and Explorers 1 - - - - - 
Tales and Legends - - - - - - 
Amazing History - - - - - - 
Skills - - - - - - 
Changing Lifestyles - 2 1 - - - 
Technology: Friend or Foe? 1 5 2 - - - 
Ecology - 6 1 - - - 
Modern Medicine 1 - - - - - 
Inner World 1 1 - - - - 

  
Tablo 4 değerlendirildiğinde, özellikle ilk ünitelerden daha ağırlıklı olarak soruların 

sorulduğu görülmekle birlikte, son ünitelerden de soruların sorulduğu anlaşılmaktadır. 
Sınavlarda hiçbir sorunun sorulmadığı üniteler de bulunmaktadır. Aşağıda Tablo 5’de ise 7. 
sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine göre yıl 
bazında analizi yapılmaktadır.  
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Tablo 5. 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce Sorularının Bilişsel Alan 
Taksonomisine Göre Yıllar Bazında Analizi 

           Bilişsel Alan 
 
Yıllar 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 
 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

2008 2 13.3 10 66.7 3 20 - - - - - - 
2009 1 6.7 12 80 2 13.3 - - - - - - 
2010 2 13.3 8 53.4 5 33.3 - - - - - - 
2011 - - 6 40 9 60 - - - - - - 
Toplam 5 8.3 35 58.3 19 31.6 - - - - - - 

 
Tablo 5 incelendiğinde, 2008-2011 yılları arasında Seviye Belirleme Sınavlarında 

sorulan 7. sınıf İngilizce sorularının genel olarak kavrama basamağında (%58.3) yer aldığı 
görülmektedir. 7. sınıf öğrencilerine sorulan sorularda bilgi basamağının (%8.3.) 
yoğunluğunun çok az yer aldığı görülürken, sorularda uygulama basamağında, 2009 yılı hariç 
olmak üzere, yıllar geçtikçe artışlar gözlenmiştir. 2008–2011 yılları arasında yapılan hiçbir 
sınavda üst düzey bilişsel beceri gerektiren basamaklara (analiz, sentez, değerlendirme) 
çıkılamağı görülmüştür. Toplamda ise Sınıf Seviye Belirleme Sınavı 7. sınıf İngilizce 
sorularının ağırlıklı olarak kavrama basamağında (%58.3) olduğu anlaşılmıştır.  
 
8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Sorularının Değerlendirilmesi 

8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine 
göre analizi yapılmadan önce soruların kapsam geçerliğini tespit etmek amacıyla belirtke 
tablosu hazırlanmıştır. Tablo 6’da ilköğretim 8. sınıf İngilizce dersine ait soruların ünite 
bazında kapsam geçerliğine ilişkin bilgi sunulmaktadır.  
 
Tablo 6. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 8. Sınıf İngilizce Sorularının Bilişsel Alanda Ünite 
Bazında Belirtke Tablosu (2009-2011) 

                              Bilişsel Alan    
 
Üniteler 

 
Bilgi 

 
Kavrama 

 
Uygulama 

 
Analiz 

 
Sentez 

 
Değerlendirme 

Friendship - 3 - - - - 
Road to Success - 1 - - - - 
Imprıving One’s Looks - 3 2 - - - 
Dreams - 1 2 - - - 
Atatürk: The Founder of the Turkish 
Republic 

- 2 4 - - - 

Detective Stories - 1 1 - - - 
Personal Experiences - 2 - - - - 
Cooperation in the Family - 2 2 - - - 
Success Stories - - 1 - - - 
Reading for Entertainment - 2 3 - - - 
Personal Goals - 3 1 - - - 
Personality Types - 1 - - - - 
Language Learning - 1 3 - - - 
Precautionary Measures - 2 - - - - 
Preferences - 1 2 - - - 
Empathy - - 5 - - - 
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Tablo 6 değerlendirildiğinde, 2009-2011 yılları arasında tüm ünitelerden soruların 
sorulduğu ve öğrencilerin bu ünitelerdeki bilişsel yeterliklerinin ölçülmeye çalışıldığı 
görülmektedir. Aşağıda Tablo 7’de ise 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce 
sorularının bilişsel alan taksonomisine göre yıl bazında analizi yapılmaktadır.  
 
Tablo 7. 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İngilizce Sorularının Bilişsel Alan 
Taksonomisine Göre Yıllar Bazında Analizi 

           Bilişsel Alan 
 
Yıllar 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 
 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

 
η 

 
% 

2009 - - 14 82.4 3 17.6 - - - - - - 
2010 - - 14 82.4 3 17.6 - - - - - - 
2011 - - 8 47 9 53 - - - - - - 
Toplam - - 36 70.5 15 29.5 - - - - - - 

 
Tablo 7 incelendiğinde, 2009-2011 yılları arasında Seviye Belirleme Sınavlarında 

sorulan 8. sınıf İngilizce sorularının büyük çoğunlukla kavrama basamağında (%70.5) yer 
aldığı görülmekle birlikte, bilgi basamağından hiç soru sorulmadığı anlaşılmıştır. Bunun 
yanında, geçen yıllarla birlikte uygulama basamağından da yoğun olarak soruların sorulmaya 
başlandığı görülmektedir. Hatta, 2011 yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavında sorulan 
soruların yarıdan fazlasının uygulama basamağında (%53), yarıya yakın bir oranın ise 
kavrama basamağında (%47) olduğu anlaşılmaktadır. Geçen yıllarla birlikte yapılan 
sınavlarda her ne kadar uygulama basamamağında sorulara yer verilmeye çalışılsa da, 2009–
2011 yılları arasında yapılan hiçbir sınavda üst düzey bilişsel beceri gerektiren basamaklara 
(analiz, sentez ve değerlendirme) çıkılamağı görülmüştür. 
 
Sonuçlar ve Tartışma  
 Türkiye’de ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler sınavla öğrenci kabul eden 
ortaöğretim kurumlarına gidebilmek amacıyla her yıl yapılan Seviye Belirleme Sınavı’na 
(SBS) girmek zorundadırlar. Bu sınav, ilk olarak 2008 yılında 6. ve 7. sınıf öğrencilerine 
yönelik olarak yapılmış olup, bu sınava 8. sınıf öğrencileri tabi tutulmayarak o yıl son kez icra 
edilen Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Sınavı’na (OKS) tabi tutulmuşlardır. 2009 yılından 
itibaren ise Seviye Belirleme Sınavı’na 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri girmişlerdir. Sınav 2010 
yılında da aynı şekilde tekrarlanmış, ancak 2011 yılında bu sınav kademeli olarak kaldırılarak 
6. sınıf öğrencileri muaf tutulmak üzere 7. ve 8. sınıf öğrencileri sınava tabi tutulmuşlardır. 
Bu sınav önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılarak, sınav, eskiden olduğu gibi, tek basamaklı 
bir yapıya kavuşturulacaktır. Sınavın sayısı azaltılmasına rağmen, bu sınavda sorulan 
soruların yine aynı derslerden yalnızca 8. sınıf konularını kapsayacak biçimde sorulacağı 
belirtilmiştir. Bu sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinden 
sorular sorulmakla birlikte, sınavda soru gelen derslerden birini ise İngilizce dersi teşkil 
etmektedir. Bu amaçla, ülkemizde her yıl ilköğretim II. kademe öğrencilerinin sınavla öğrenci 
kabul eden ortaöğretim kurumlarına (Fen, Anadolu, Anadolu Öğretmen, Sosyal Bilimler 
Liseleri) girebilmeleri için öğrencilerin İngilizce alanındaki başarıları da ölçülmekte ve 
buradan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yerleştirmeler yapılmaktadır. Bu yüzden, Seviye 
Belirleme Sınavı’nda sorulan soruların niteliği büyük önem taşımaktadır. Zira, bir ölçme 
aracının öncelikle geçerli, güvenilir ve kullanışlı olması gerektiği gibi, bu ölçme aracındaki 
soruların da farklı bilişsel becerileri ölçecek niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bir ölçme 
aracı ne kadar farklı bilişsel becerileri ölçüyorsa, o kadar kalitelidir denilebilir (Tekin, 1994).  
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 Geçmişte ve günümüzde, testlerde bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulara sıklıkla yer 
verildiği görülmekle birlikte, bunun sebebinin hatırlama ve ezberleme sorularının nispeten 
kolay ölçülebilir olması nedeniyle üst düzey düşünme becerilerine yönelik soruların genellikle 
sorulmadığı gözlenmektedir (Gündoğdu, 2008). Bu anlamda,  Üst düzey öğrenmeleri ölçen 
soruların sınavlarda az sorulması, öğrencilerin bu yönlerinin geliştirilmesinde engelleyici rol 
oynayabilir. Engelin giderilmesi için bilişsel alanın en alt basamağını oluşturan ve sadece 
ezberi gerektiren bilgi basamağından kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 
basamaklarına doğru giden bir yol izlenmelidir (Semerci, 2008). Seviye Belirleme Sınavı 
(SBS) İngilizce sorularının bilişsel alan taksonomisine göre değerlendirilmesinin amaçlandığı 
bu araştırmada, sorulan İngilizce soruları sınıf bazında değerlendirilerek soruların bilişsel 
alana göre sınıflaması yapılmıştır.  
 Yapılan bu araştırmada, yıllar içinde özellikle 6. ve 7. sınıf İngilizce sorularının 
dağılımında kapsam geçerliğinin yakalanamadığı görülmüştür. Yapılan Seviye Belirleme 
Sınavlarında 6. ve 7. sınıf İngilizce dersi konularından bazılarına ağırlık verilirken, bazı 
konulardan ise sınavlarda hiç sorulmadığı anlaşılmıştır. Elbette bu durum, sınavın kapsam 
geçerliğini düşürmekle birlikte, bazı kazanımların da göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. 
Bunun aksine, 8. sınıf İngilizce soruları dikkate alındığında, 2009-2011 yılları arasında 
yapılan sınavlarda tüm konulardan yıllar içerisinde soruların sorulduğu anlaşılmıştır. Nitekim, 
Demircioğlu’na (2008) göre kapsam geçerliği için ders kapsamında yer alan tüm konuların ve 
her konu ile ilgili kritik davranışların o testle yoklanması gerekmektedir. Sadece birkaç 
konunun kritik davranışlarını yoklayan bir test, kapsam geçerliğine sahip olamaz.  
 Yapılan bu araştırmada, gerek 6., gerek 7., gerekse de 8. sınıflara yönelik olarak 
yapılan Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan İngilizce sorularının ağırlıklı olarak “kavrama” 
basamağında olduğu tespit edilmekle birlikte, özellikle 6. sınıflara yönelik olarak sorulan 
İngilizce sorularının ise daha çok “bilgi” basamağındaki kazanımları yoklayan sorular olduğu 
anlaşılmıştır. 2008 yılı Sınıf Seviye Belirleme Sınavı 6. sınıf İngilizce sorularının yarıdan 
fazlasının (%53.84) bilgi basamağında yer aldığı, yarıya yakın bir oranının ise (%46.15) 
kavrama basamağında olduğu görülmektedir. 2009 yılında bilgi basamağındaki soruların 
ağırlığı bilgi basamağında %15.38 iken, kavrama basamağında %53.84 ve uygulama 
basamağında ise %30.76 olduğu anlaşılmıştır. 2010 yılında ise bilgi basamağındaki soruların 
ağırlığı bilgi basamağında %23.07 iken, kavrama basamağında %38.46 ve uygulama 
basamağında ise %38.46 olduğu görülmüştür. 2008 yılında kavrama basamağının ötesinde 
soruların sorulmadığı görülürken, 2009 ve 2010 yıllarında yapılan sınavlarda uygulama 
basamağında yer alan sorulara da ağırlıklı olarak yer verildiği anlaşılmıştır. Toplamda ise 
Sınıf Seviye Belirleme Sınavı 6. sınıf İngilizce sorularının ağırlıklı olarak kavrama 
basamağında (%46.15) olduğu anlaşılmıştır. 6. sınıflara yönelik olarak 2008–2010 yılları 
arasında yapılan hiçbir sınavda üst düzey bilişsel beceri gerektiren basamaklara (analiz, 
sentez, değerlendirme) çıkılamağı görülmüştür. Özcan ve Açık (2011), yaptıkları 
araştırmalarında SBS’de sorulan Türkçe sorularının en fazla bilgi ve kavrama basamağında 
olduğunu bulmuşlardır. Tokcan (2005) yapmış olduğu araştırmasında, ilköğretim 6. sınıf ders 
kitaplarından 3 tanesini Bloom Bilişsel Alan Taksonomisi’ni kullanarak analiz etmiştir. 
Analiz sonucunda; ders kitaplarındaki değerlendirme sorularının %97’sinin taksonominin ilk 
basamakları olan bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir biçimde, 
Gündüz (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Bloom’un bilişsel alan taksonomisine 
göre, soruların %92.19’u alt düzey düşünme becerilerini; %7.79’u üst düzey düşünme 
becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir. Cangüngü ve Yaman (2002) ise, fen 
bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerini, Bloom taksonomisi’nin bilişsel alan 
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basamaklarına göre ne şekilde kullandıklarını tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmalarının 
sonuçlarında; fen bilgisi öğretmenlerinin sorularını taksonominin en alt basamakları olan 
bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde hazırladıklarını analiz, sentez düzeyindeki sorulara 
yeteri kadar yer vermezken, değerlendirme basamağındaki soru tipine ise hiç rastlanmadığını 
belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, bu araştırmanın bulguları ile paralellik göstermektedir.  

2008-2011 yılları arasında Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan 7. sınıf İngilizce 
sorularının genel olarak kavrama basamağında (%58.3) yer aldığı görülmektedir. 7. sınıf 
öğrencilerine sorulan sorularda bilgi basamağının (%8.3.) yoğunluğunun çok az yer aldığı 
görülürken, sorularda uygulama basamağında, 2009 yılı hariç olmak üzere, yıllar geçtikçe 
artışlar gözlenmiştir. 7. sınıflarda sorulan İngilizce sorularında uygulama basamağının ağırlığı 
toplamda %31.6 olarak gerçekleşmiştir. 2008–2011 yılları arasında yapılan hiçbir sınavda üst 
düzey bilişsel beceri gerektiren basamaklara (analiz, sentez, değerlendirme) çıkılamağı 
görülmüştür. Toplamda ise Sınıf Seviye Belirleme Sınavı 7. sınıf İngilizce sorularının ağırlıklı 
olarak kavrama basamağında (%58.3) olduğu anlaşılmıştır. Baykul (1989), Cangüngü ve 
Yaman (2002), Tokcan (2005), Gündüz (2009), Demir ve Dindar (2006), Baysen (2006), 
Koray, Altunçekiç ve Yaman (2002), Ayvacı ve Türkdoğan (2010), Geçit ve Yarar (2010) ve 
Özcan ve Açık (2011), yapmış oldukları araştırmalarda bu araştırmanın bulgusuna benzer 
sonuçlar elde etmişlerdir.   

2009-2011 yılları arasında Seviye Belirleme Sınavlarında sorulan 8. sınıf İngilizce 
sorularının büyük çoğunlukla kavrama basamağında (%70.5) yer aldığı görülmekle birlikte, 
bilgi basamağından hiç soru sorulmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanında, geçen yıllarla birlikte 
uygulama basamağından da yoğun olarak soruların sorulmaya başlandığı görülmektedir. 
Hatta, 2011 yılında yapılan Seviye Belirleme Sınavında sorulan soruların yarıdan fazlasının 
uygulama basamağında (%53), yarıya yakın bir oranın ise kavrama basamağında (%47) 
olduğu anlaşılmaktadır. Geçen yıllarla birlikte yapılan sınavlarda her ne kadar uygulama 
basamamağında sorulara yer verilmeye çalışılsa da, 2009–2011 yılları arasında yapılan hiçbir 
sınavda üst düzey bilişsel beceri gerektiren basamaklara (analiz, sentez, değerlendirme) 
çıkılamağı görülmüştür. Çepni, Gökdere ve Özsevgeç (2004) yaptıkları çalışmada, ÖSS ve 
lise fizik sorularını bilişsel basamağa, yani Bloom taksonomisine ve formal operasyon dönem 
özelliklerine göre incelemişlerdir. Araştırma sonucunda diğer sonuçlarla birlikte 1999–2001 
yıllarına ait Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) fizik sorularının analizinde, bu soruların %62’sinin 
Bloom taksonomisinin “uygulama” basamağında yer aldığını tespit etmişlerdir. Cangüngü ve 
Yaman (2002) ise, çalışmalarının sonuçlarında fen bilgisi öğretmenlerinin sorularını 
taksonominin en alt basamakları olan bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde hazırladıklarını 
analiz, sentez düzeyindeki sorulara yeteri kadar yer vermezken, değerlendirme basamağındaki 
soru tipine ise hiç rastlanmadığını belirtmişlerdir. Çepni, Ayvacı ve Keleş (2001), Geçit ve 
Yarar (2010) ve Özcan ve Açık da (2011), benzer bulgulara rastlamışlardır. Elde edilen bu 
sonuçlar, bu araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir.  

Sonuç olarak, Seviye Belirleme Sınavında sorulan İngilizce sorularının Bilişsel Alan 
Taksonomisine göre değerlendirmesinin yapıldığı bu araştırmada, sorulan soruların 6. ve 7. 
sınıflarda genel olarak “kavrama” basamağında, 8. sınıfta ise “uygulama” basamağında 
olduğu anlaşılmıştır. Yenilenen ilköğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşımın esas 
alındığı (Turan, 2006) belirtilmesine rağmen, ölçme ve değerlendirme düzeyinde 
yapılandırmacı yaklaşımın yansımaları çok az görülmektedir (Bal ve Doğanay, 2010). Zira, 
Ayvacı ve Türkdoğan (2010) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenler yapılandırmacı 
yaklaşımı uyguluyor olduklarını belirtmelerine rağmen, sordukları sorularda bilgi ve kavrama 
düzeyinin ötesine geçememektedirler. Bilgi ve kavrama düzeyindeki soruların 
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hazırlanmasının basit ve zahmetsiz olması, değerlendirmenin verdiği kolaylık, bu yöndeki 
soruların sayılarının artmasında belirleyici olmuştur denebilir.  

Sorulan sorular öğrencilerin üst düzey düşünmeleri için önemli bir araç niteliği 
taşımaktadır (Miller, 2004). Zira, bilgi düzeyinde öğrenilenlerin %90’ının unutulduğu, buna 
rağmen, üst düzey düşünmeyi gerektiren öğrenmelerin %80-85’inin hatırda tutulduğu 
bilinmektedir (Senemoğlu, 2004). Buna rağmen, gerek yapılan merkezi sınavlarda sorulan 
sorular (Tokcan, 2005; Afacan ve Nuhoğlu, 2008; Aydoğan, 2008; Erman, 2008; Çetinkaya, 
2009; Özcan ve Açık, 2011), gerekse de okullarda öğretmenler tarafından yazılı yoklamaya 
yönelik sorulan sorular (Yurtdagülen-Balta, 2006; Çolak, 2008; Gündüz, 2009; Ayvacı ve 
Türkdoğan, 2010; Geçit ve Yarar, 2010) bilişsel alanın bilgi ve kavrama basamaklarının 
ötesine geçememektedir. Bu anlamda, öğretmenlerin de genellikle düşük seviyeli ve 
öğrencileri ezbere yönlendiren soruları tercih ettikleri ifade edilebilir. Zira, Baykul (1989) 
tarafından yapılan bir çalışmada MEB’e bağlı okullarda sorulan fen ve matematik sorularının 
bilişsel alan taksonomisinin alt seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. Çepni, Ayvacı ve Keleş 
(2001) tarafından yapılan bir araştırmada 1998–2000 yılları arasında Devlet Parasız Yatılı 
(DPY), Özel Okul, Meslek Lisesi ve LGS’de (Liselere Giriş Sınavı) sorulan fen bilgisi 
soruları ile öğretmenlerin okullarda fen bilgisi dersinde sordukları soruların bilişsel düzeyde 
karşılaştırmasını yapmıştır. Bu karşılaştırma sonucu, DPY ve Meslek Lisesi (ML) 
sınavlarında daha çok bilgi kavrama ve uygulama seviyelerinde yığılma olduğu görülmüştür. 
Mutlu, Uşak, Aydoğdu’nun (2003) yaptığı bir diğer araştırmada, 2000–2001 yılı LGS fen 
bilgisi soruları ile ilköğretim okullarındaki yazılı fen bilgisi sorularını Bloom taksonomisine 
göre değerlendirmesini yapmıştır. Okullardaki sorularının seviyeleri ile Liselere Giriş 
Sınavındaki soruların seviyeleri karşılaştırılmıştır. Okullardaki sınav soruları, Bloom 
taksonomisine göre değerlendirildiğinde bilgi basamağında %35, kavrama basamağında %39, 
uygulama basamağında %26, analiz basamağında %1 oranında soru bulunduğu, sentez ve 
değerlendirme basamağında soru bulunmadığı saptanmıştır. Bunların yanında Akpınar (2003), 
alt düzey soruların oranının %90’nın üzerinde olduğu ve genel olarak bakıldığında soruların 
bilişsel seviyelere eşit olarak dağılım göstermediği, Özcan ve Oluk (2007) da inceledikleri 
soruların %96’sının alt düzeyde olduğu sonucuna varmıştır. Arıcı (1987) da bu sonuçlarla 
aynı doğrultuda, sosyal bilimlerde yapılan ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin özellikle 
bilişsel alan yönünde ve ağırlıklı olarak bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde yani alt düzey 
basamaklarda yapıldığına dikkat çekmiştir. Tüm bu sonuçlardan ilköğretimde ve 
ortaöğretimde yapılan ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira, her iki kademede de öğrenciler alt düzey sorularla 
değerlendirilmekte; üreticiliklerini, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini sağlayacak olan üst 
düzey sorular, değerlendirme dışında tutulmaktadır. Hâlbuki öğrencilerin zihinsel gelişiminin 
ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilmelerinin, tercih edilen soru düzeyinden önemli ölçüde 
etkilendiği bilinmektedir (Wragg, 1998). Düşük bilişsel düzeydeki sorularla değerlendirilen 
öğrenciler, ezbere ve yorum yapamadan düşünmeye eğilimli olurken, yüksek bilişsel 
düzeydeki sorularla karşılasan öğrenciler ise yorum yapmaya, çözüm üretmeye ve çok yönlü 
düşünmeye eğilimli olurlar. Buna paralel olarak, yurtiçi ve yurtdışında bu konu üzerine 
yoğunlaşan birçok araştırmada öğretmenlerin çoğunluğunun soru sorma konusunda sınırlı 
bilgiye sahip olduğu ve bilişsel seviyesi düşük olan soruları kullandıkları ortaya konulmuştur 
(Selçuk, Kayılı ve Okut, 2004). Üst düzey zihinsel sorular, öğrencilerin eleştirel, daha yaratıcı 
ve çok boyutlu düşünmelerine yardım eder (Senemoğlu, 2004). Alt düzey zihinsel sorular, 
yalnızca bilgileri hatırlamasına yardımcı olur ve bu onların zihinsel gelişimlerini 
engellemektedir. Sürekli olarak alt düzey zihinsel sorularla karşılaşan öğrenciler düşünmenin 
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temel düzeyine yöneltilirler (Çepni ve Azar, 1998). Üst düzey öğrenmeleri ölçen soruların 
sınavlarda az sorulması, öğrencilerin bu yönlerinin geliştirilmesinde engelleyici rol 
oynayabilir. Engelin giderilmesi için bilişsel alanın en alt basamağını oluşturan ve sadece 
ezberi gerektiren bilgi basamağından kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme 
basamaklarına doğru giden bir yol izlenmelidir (Semerci, 2004). Bu sebeple, sınavlarda 
öğrencilere sorulan soruların her basamaktaki soru türlerine hitap eder cinsten hazırlanmasına 
önem verilmelidir. Özellikle, daha üst sınıflarda üst düzeyli düşünme becerilerini 
kullanmalarına olanak veren soruların tercih edilmesi önemli görülmektedir. Sınavlarda ideal 
olan, soruların farklı bilişsel becerileri ölçen türden olmasıdır. Ancak, gerek yapılan bu 
araştırmada, gerekse de literatürde ilgili konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda 
sınavlardaki ve okuldaki sınavlarda sorulan soruların alt düzey zihinsel becerileri (bilgi, 
kavrama ve uygulama) yokladığı görülmüştür. Sınavlarda alt düzeyli zihinsel beceriler 
öğrencilerin yalnızca bilgiyi ezberlemelerine sebep olmaktadır. SBS’de İngilizce dersi 
sınavlarında sorulan soruların büyük oranda bilgi ve kavrama basamağına ait olduğu tespit 
edilmiştir. Öğrencilerin sınavlarda bilgi ve kavrama basamağındaki sorulara cevap vermesi, 
onların bu yabancı dili etkili bir şekilde kullandıkları anlamına kesinlikle gelmemektedir. 
Özellikle, sorulan soruların bilişsel alanın alt basamaklarına ait olması, öğrencilerin bilgi 
birimini ve kelimeleri ezberleyerek sorulan sorulara cevap vermesini olanaklı hale 
getirmektedir. Öğrencilerin İngilizceyi ne kadar öğrendiğini gösterebilecek türden alanlar olan 
analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına sınavlarda hiç yer verilmemiş olması çok 
büyük bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Halbuki, sınavlarda öğrencilerin verilen bilgi 
birimini analiz etmesine, yeni bir bütün/ürün oluşturmasına ve verilen bilgi birimini eleştirel 
gözle değerlendirmesine yönelik olan soruların sorulması beklenmektedir. Bu açıdan, 
İngilizce sınavlarında özellikle okuma parçalarına yer vermek suretiyle öğrencilerin bu 
parçaları analiz ederek, eleştirel bir gözle değerlendirmelerine yönelik ve yeni bir bütün 
oluşturmalarına olanak sağlayıcı açık uçlu soruların sorulması önemli görülmektedir. Zira, 
bireyin bir dili ne kadar öğrendiği, o dili ne kadar etkili bir biçimde (sözlü, yazılı, vb.) 
kullandığı ile paralellik göstermektedir. Diğer taraftan, sınavlarda İngilizce dersine yönelik 
sorulan soruların sayısının oldukça az olduğu ve sınavlarda kapsam geçerliğinin de tam olarak 
sağlamadığı anlaşılmakla birlikte, yapılan sınavlarda kapsam geçerliğinin düşük düzeyde 
olduğu görülmüştür. Bu sebeple, sınavlardaki İngilizce dersi soru sayılarının artırılarak, sınıf 
düzeyindeki her üniteden en az bir sorunun sorulması gerekmektedir. Zira, sınavlarda bazı 
ünitelerin çok fazla dikkate alınarak bu ünitelerden fazla sayıda sorunun sorulduğu, ancak 
bazı ünitelerin ise tamamen göz ardı edilerek, bu ünitelerden hiçbir sorunun sorulmadığı 
görülmüştür. Bir diğer ifadeyle, İngilizce öğretim programında sınıf düzeyinde belirtilen 
kazanımların SBS’ye tam olarak yansıtılamadığı ve bu sınavlarda pek çok kazanımın göz ardı 
edildiği anlaşılmaktadır.  

Seviye Belirleme Sınavlarında (SBS) sorulan soruların bilişsel alan taksonomisine 
göre sınıflamasının yapıldığı bu araştırmada yalnızca İngilizce dersi soruları değerlendirmeye 
alınmıştır. Bu araştırmaya benzer bir biçimde SBS’de diğer derslerden (Türkçe, matematik, 
fen ve teknoloji, sosyal bilgiler) çıkan soruların da bilişsel alan taksonomisine göre 
değerlendirilmesi yapılabilir. Bunun yanında, SBS’de sorulan soruların uzman görüşlerine 
göre değerlendirildiği bir çalışmanın da gerçekleştirilmesi yararlı görülmektedir. Ayrıca, 
okullarda öğretmenlerin İngilizce dersi sınavlarda sorduğu soruların ve İngilizce ders 
kitaplarındaki etkinliklerin bilişsel alan taksonomisine göre değerlendirmesi yapılabileceği 
gibi, SBS’de çıkan sorularla karşılaştırmalı analizine dönük bir çalışma da gerçekleştirilebilir.  
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TÜRK DÜNYASINDA KULLANILAN İDİOFON VURMALI ÇALGILARIN 
YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ÇALIM TEKNİKLERİ 

 
Ferhat UZUNBAŞ 

Öz 

Çalgıların, her birinin çeşitlerini, kullanıldıkları yerleri ve maksatları, önemli olarak da tonal 

yapı ve ölçülerini ayrı ayrı incelemek, çalgılar bilimi bakımından önemlidir. Konu itibariyle 

geniş bir alanı kapsayan bu çalışmada Türkiye’deki kaynakların yetersizliği ve bu alanda 

yapılan çalışmaların hiç denebilecek kadar az olduğu tespit edilerek, bu alandaki eksikliği bir 

kaynakla da olsa doldurma açısından önemli bir araştırma konusu olarak seçilmiş ve faydalı 

olacağı düşünülmüştür. 

Bu çalışma vurmalı çalgılar diye adlandırdığımız geniş bir ailenin idiofon özellik taşıyan 

üyelerinin asıl çıkışı olan Orta Asya yani Türklerin üzerinde uzun yıllardır yaşadığı 

coğrafyada kullandığı, kimilerinin neredeyse isimlerinin de kendilerinin de unutulmaya yüz 

tutmuş üyelerini tanıtmak ve günümüzde çoğu benzer çalgının çıkış noktasını oluşturduğunun 

farkına varmak açısından önemlidir. Çalgıların bir müzik aleti olarak çeşitliliklerinin ele 

alınışı, yapısal ve teknik özellikleri, kullanım alanları, çalım teknikleri, oluşturulma şekil ve 

yöntemleri gibi hususlarda araştırmacılar ve bu çalgıların icrasını gerçekleştiren sanatçılar için 

kaynak oluşturması temenni edilmektedir. 

Anahtarkelimeler: Türk Dünyası, Vurmalı Çalgılar, idiofon 
 

STRUCTURAL FETURES AND PLAYING TECHICIANS OF IDIOFON 
PERCUSSIONS WHICH IS USED IN TURKS WORLD 

Abstract 

It is very important for Organology to search the types of instruments, the places where they 

are used, the purposes of them and especially the tonality and the measures of them one by 

one. Altough this topic covers a wide field in music, it is understood that the sources in 
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Turkey are insufficent and the studies in this field are so few. Therefore, it is selected as an 

important topic to search to fill this space at least with one source and considered to be useful.  

This study is important to introduce the idiophonic members of percussions which are 

originally derived from Central Asia where the Turks lived for long periods and which are 

almost forgotten, and to notice that they are the roots of the similar instruments nowadays. It 

is desired that this study will be a source for researchers and the players who played those 

instruments about the variety of musical instruments, structural and technical facilities of 

them, the fields that they are used, techniques to play them, the process of their formation and 

so on. 

Keywords: Turk’s World, Percussions, İdiofon 

GİRİŞ 

Müziğin ilk insanlarda nasıl başladığını incelediğimizde her ne kadar efsaneye dayanan 

tarafları varsa da gerçek olduğuna inandığımız yanları da bulunmaktadır. İlk insanın toprak 

üzerindeki yürüyüşü sırasında ayağının yaptığı simetrik ve ritmik adımlar çok zor elde 

edilmiş,  bir avın etrafında neşeyle sıçrarken kasların gevşeyip kasılmasındaki düzenlilik ritim 

kavramının fiziksel bir yansıması olarak belirmiştir. Kendi vücudunu ya da doğada bulduğu 

materyalleri kullanarak çıkardığı sesler bir gürültünün veya çığlığın düzeninden tekrarında 

aranan organik zevki yani ritmi ortaya çıkarmıştır.  Esen rüzgârların, sazlıklardaki kırık 

kamışlara çarparak çıkarmış oldukları ıslık seslerini  onların da taklit ettikleri  üzüntülü ve 

sevinçli günlerinde çıkarmış oldukları seslerin ilk müzik duygularını verdikleri tahmin 

edilmektedir.’’ Türk musikisi hakkındaki ilk bilgilerimizin temel kaynağı eski Türk dini olan 

Şamanizm’e dayanır’’ (Anadol, Abbaslı, Abbasova, 2006:748). 

Türk organografyasının tarihi vurmalı çalgılar (depki çalgıları) bakımından çok zengindir. 

Orta Asya vurma çalgı merkezlerindendir. ‘’Türk sazlarının ataları  Dede Korkut veya ulu 

evliyalar ile efsanelerde adı geçen devlerden gelen!...Ağacı yerin derinliklerine inen ulu 

ağaçların köklerinden çıkarılan!...Kılları  telleri  yörük atların kıllarından çekilen!...Derisi  

şen ve deli taylardan yüzülen!...Burgu veya kulakları  ulu çöllerde ilahi güçle yalnız biten 

çalılardan tornalanan  maddelerden yapılmışlardı. Kutlu maddelerden yapılmış sazların kutlu 
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sesleri vardı. Türkler böyle inanmış  böyle gelmişlerdi. Bu karışık ve gürültülü dünyada  

birliğin huzurun ve saadetin yolu da bu idi…’’ (Ögel,1991:18).  

Çalgılar ile ses veren çeşitli aletlerin yapılmasında eskilerden beri ağaçlardan türlü 

bitkilerden, sürülerindeki ehli hayvanların derisinden bağırsağından, kılından kemiğinden ve 

boynuzundan istifade edilmektedir (Anadol, Abbaslı, Abbasova, 2006: 748). 

Doğada bulduğu materyallerden mütevazı şartlarda yaptığı ilk ritim araçları, insan içinde var 

olan ritmik yapının dışarıya yansımasını sağlamıştır. Bir tarih gerçeği olarak Selçuk 

Türkleriyle Anadolu’ya geldiği bilinen bu çalgıların Batı’ya doğru çağ çağ yayılması da yine 

Türklerin aracılığı ile olmuştur. Türk soylu çalgıların Oğuz boylarından Anadolu’ya 

yayılmasıyla başlayan, aşağı yukarı bin yıllık bir geçmişi olduğu söylenir (Ataman,1977:107). 

 ‘’Gürültülü çalgı birliklerinin doğuş yayılış yerlerini daha çok doğu bölgelerine bağlamak 

mümkündür. Çünkü gürültülü çalgılar, eski Akdeniz uygarlıklarında pek benimsenmemiştir. 

Doğu’da ise, bu tip çalgılara daha çok önem verilmiştir. Bu, bir iklim, coğrafya gerçeği 

olduğu kadar, özellikle cenk ve savaş soyluluğunca sahip olan Türk toplumunun coşturucu 

seslere karşı büyük bir bağlılık duymasından ileri gelen bir alışkanlıktır denilebilir. Başta 

Davul-Zurna birlikleri, Davlumbazlar, Küs(Kös), Dümbelekler, Borular, bir çeşit tiz sesli 

kaval, dilli düdük gibi çalgılar bu ayrım içindedirler.’’ (Ataman,1977:107).  

‘’Vurmalı çalgılar’’ denildiğinde; ‘’ses’’leri el ya da bir gereçle vurularak üretilen çalgılar 

anlaşılır. Bunlar hemen her iklim ve kültürde yer sahibidir, Vurmalı çalgılarda kendi 

tınlayanlar (idiofon) derisi tınlayanlar (membranofon) iki ayrılık gösterir. Her iki grupta da 

karakter yönünden kesinlik kazanmış ya da kazanmamış türler vardır (Yener,1983:137). 

İdiofon Vurmalı Çalgılar 

İdiofonlar tüm yapılarının titreşmesi sonucu ses üretirler. Çarpmalı, sallamalı ve sürtmeli 

çalgılar, titreşim ile ses verirler. "Kendi ses veren müzik aletleri terminolojisinde 'idiofon' 

diye adlandırılırlar’’ (Kura, 2005:10). Çalparalar, sistrumlar, Çanlar, çıngıraklar, marakaslar 

ve ses sopaları bu gruba dâhil edilebilir. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

İlk zamanlarda, bu çalgıların yapımında su kabakları, kurutulmuş meyve tohumları, deniz 

yosunu ve kara kaplumbağası kabuğu gibi malzemeler kullanılmıştır. Daha sonraları içlerine, 

kum, tahıl, tohum, çakıl taşı gibi malzemeler konarak, değişik ses efektleri elde edilmiştir 

• Büyük ziller 

• El zilleri 

• Çalpara 

• Celesta 

• Çanlar 

• Marimba 

• Gong 

• Üçgen (çalgı) 

• Kastanyet 

Türk Dünyasında Kullanılan Geleneksel İdiofon Vurmalı Çalgılar 

1. Asa – Musa 

Tahtadan yapılan Asa – Musa eskiden Şamanların ve dervişlerin vazgeçilmez aksesuarlarıdır. 

Şamanlar tedavi amaçlı dini ayinlerinde kullanırlardı. Uzunluğu yaklaşık olarak 1 – 2 m. 

civarında olur. Sap kısmında bulunan tahta plakalar ve ziller ses çıkartılır. Çalgı sapından 

tutulup yere vurarak, üzerindeki tahta plakalara ve zillere vurularak çalınır. Üst kısmı at kılı, 

şıngırak, deri ve zincir, koyun kemikleri, kumaş parçaları gibi eşyalarla süslenen çalgı 

motiflerle de süslenebilir. “Asa Tayak” adı da verilmektedir. (Kazakistan) 

 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

2. Blok Goz 

Bu çalgının tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Kabak ve ağaçtan yapılan bir çalgıdır. İçi 

oyuktur. Yatak olarak yerleştirilmek suretiyle çalınır. Küçük bir tokmakla veya madeni 

çubuklarla iç kısmına vurularak ses elde edilir.  

Mehter takımları tarafından kullanıldığı için genelde mehter takımlarının bulunduğu 

bölgelerde kullanım alanı bulmuştur. Azerbaycan’da lakkutu denilen çalgı ile benzer 

özellikler taşımaktadır.  

 

3. Lakkutu 

Muhtelif ölçülerde iki dört köşeli ağaç kutudan oluşur. Azerbaycan da astara, masallı, 

lenkeran gibi şehirlerde daha çok kullanılır. Nağara, goşanağara, gaval ve diğer zerb aletleri 

ile birlikte toplulukla orkestralarda icra edilir. Lakkutu düz bir sehpa üzerine koyularak iki 

ağaç tokmakla çalınır. Aletin ölçüleri 250x125x50 mm dir. Koz erik, dut ve fıstık 

ağaçlarından içerisi özel ölçülerde oyularak hazırlanır. Oyuğun üst bölümü alt kısmına oranla 

daha nazik kullanıldığından çalma sırasında özel bir ses tınısı alınır. Aletin benzerlerini birçok 

ülkede görmek mümkündür. Yapı olarak kırtıl davula benzer.  

 

4.Karsıldak 

Kaşık şeklinde, biraz düzümsü, kapaklı, sap kısmından birleşik bir alettir. Büyüklüğü 10 – 20 

cm. aralığındadır. Her parçası farklı boyutlarda olduğunda bu aletten farklı sesler almak 

mümkündür. Kudümde gördüğümüz zahmeye benzeyen bir sopa ile vurularak çalınır. 
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5. Kaplan 

Vahşi hayvanları ürkütmek ve pusuya düşürmekte kullanılan, kabaktan yapılma ve pek 

korkunç ses çıkaran bir çalgı aletidir. Aletin biçimi nakkareye benzer.  Kabağın içerden dibine 

bağlı uzun bir ip derinin orta deliğinden dışarı çıkıktır. Bu ip çekilip gerildikçe ses oluşur. 

Bekçiler tarafından tarlalara gelen hayvanları korkutmak için de kullanılmıştır.  Muğri nara da 

denir. 

 

6.Kaşık 

Çarpmalı bir Türk Halk Çalgısıdır. Özellikle şimşir ağacından yapılanı makbuldür. Meşe 

ağacı da kaşıkların yapımında tercih edilen bir ağaçtır. Kaşık; Ağız, boyun ve sap olmak üzere 

üç bölüme ayrılır. . Şimşir ya da meşe odunu, keser yardımı ile taslak haline getirilir. İstenirse 

kartondan şablon hazırlanır. Hazırlanan şablon, taslak üzerine yerleştirilerek çizilir. Çizim 

işlemi bittikten sonra tezgâhtaki yerine yerleştirilir. Önce ağız kısmı inceltilir. Sonra sap kısmı 

inceltilir. Keser yardımı ile ağız kısmı kabaca oyulur. Sonra suya konularak yumuşatılır. 

Göğüslük takılır. Törpü odununa kaşığın ağız kısmı, göğüslüğe sap kısmı getirilir. Törpü 

işlemi yapılır. Bıçak adı verilen alet ile kaşığın ağız kısmından sap kısmına doğru yontma 
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işlemi yapılır. Sapına şekil verilir ve Tekrar törpülenir. Tekrar yontularak sap kısmına şekil 

verilir. Eğdi ile kaşığın ağız kısmı oyulur. bir kazıma aleti ile içi düzeltilerek kurutulur. 

Kurutulduktan sonra zımpara yapılarak kaşık tamamlanmış olur. Sap kısımları parmaklar 

arasına alınır, oval kısımları  ise sırta gelecek şekilde avuç içine alınarak çalınmaktadır. Diz 

üstünde iki el arasında sıkıştırılarak da çalınır. Bunun dışında farklı tutuş biçimleri de vardır. 

Bursa  çevresinde sapın sonunda oyma tekniği ile hareketli parçacıklar oluşturulmuş ve buna 

“tongurdaklı kaşık” adı verilmiştir. Anadolu’da eskiden beri kullanılan ve ağaçtan yapılan 

çorba kaşıkları aynı zamanda çalgı olarak ta kullanılmaktadır. Kimisi daha tiz bir ses vermesi 

için fırınlanır. 

En eski yazıt olan Orhon yazıtlarında kaşık sözcüğü “Kamiç” olarakgeçmektedir. Bu sözcük 

zamanla “Kamıç, Kaşuk, Kasık”gibi değişmelerden sonradilimize “Kaşık” olarak yerleşmiştir. 

Abdullah Battal Kaşgarlı Mahmut’un “DivanüLügat-it- Türk” ünde kepçe karşılığında 

“Kamıç” dendiğinden bahsetmektedir (Şermin,2007). Besim ATALAY’ın “Ettuhfeth- üz- 

Zekiye- fil- lügat- it- Türkiye”sinde“Kaşuk ve Kaşık”tan bahsedilir. Radloff’un lügatinde 

Kazak, Kırgız ve Karaimlehçeleri ile “Kasuk” dendiği de yazmaktadır. XVI. XVII. Yüzyıllara 

ait minyatürlerden, Horasan bölgesinde ‘’Kaşoğ’’ adıyla eski çağlardan beri çalınmış olduğu 

ve oynandığı anlaşılmaktadır(Çelik, 2005:34). 

 “Çalpara” ya da “şak şak” olarak bilinen özellikte olanları da vardır. Çalparaların büyüklerine 

ise “çegane” adı verilir. Şakşaklar sapsız küçük kaşıklardan ibarettir.  

Halk Oyunlarında ve Halk Müziğinde kaşık havaları denilen kırık hava türlerinde kullanılır. 

Söğüt, Bolu, Bursa, Konya, Seyhan, Mersin,  Silifke, Antalya, Türkistan ve Kuzey Afganistan 

da revaçtadır. Orta ve güney Anadolu ( Konya, Mersin, Antalya)  bölgemizde, oyuncuların 

ellerindeki birer çift kaşıkla ritim tuttukları kaşık oyunları denilmiştir. Kastamonu, Bolu ve 

örnek ilimiz olan Kırşehir’de de kaşıklı oyunlar vardır. Bu oyunlarda da tek ayırıcı özellik 

kaşıkla oynanmasıdır.  
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7. Zil 

Asıl kelime kökeni olarak Farsça olduğu bilinmektedir. . Orta Asya kökenli bir sazdır. Bazı 

batı kavimlerinde zile rastlanmışsa da, bu sazın doğudan geldiği kesindir. (Çelik, 2005:36) 

Anadolu kaynaklarında en eski olarak, XIV. Yüzyıl başlarında bir yazma metinde zil 

görülmektedir.  Zil kelimesini çinballerden ve şimdiki ismi ile sançtan geldiği 

düşünülmektedir. Zil çalanlara sançzen denilmesi de bunu doğrular niteliktedir.. En iyi zilleri 

Samatyalı Zilciyan ailesi imal etmiştir. (Çelik, 2005:36) Zil sarı pirinçten ya da Bronzdan 

veya bakır alaşımdan yapılan yassı tabak biçiminde karşılıklı iki parçalı bir ritim çalgıdır.  

Kenarları tam bir daire şeklinde ve kalınlığı 2–3 mm.dir. Madenden yapılmış parmaklara 

takılarak çalınan bir alettir. Deflere de takılır. Hafif çıkıntılı olan orta kısımdan açılan 

deliklere geçirilen tasmalardan tutularak birbirine çarptırılarak çalınır. Zillerin çalınmasına 

“dövme” adı verilmektedir. Zillerin tasmaları bir bağdan ya da bir lastikten oluşur ve zilin 

içine atılan bir düğümle elde edilir. Zil çengilerin, köçeklerin ve kadın oyunlarının 

vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Zil geçmişte çeşitli adlarla anılmaktadır. Çenk, ceng, zenç, 

sanç, gibi. Zile anadoluda, bögek, burunşak, çıngırlavıgor, tıkır gibi isimler de verilmiştir. Zil 

adı çeng olarak ilk kez Düvan-ı lügat-ı Türk’ te geçmektedir. Kazakistan’da “adırna” olarak 

bilinir. Bu zillerin çok büyükleri mehterlerde ve tekke müziğinde de kullanılmaktadır. Bunlara 

“halile” Çalanlara da ‘’Halilezen’’ denir. Zil 18. yy.da Avrupalılar tarafından askeri 

bandolarda kullanılmaya başlanmış ve Cimbales olarak adlandırılmıştır.  Mısır, Sümer, İbrani, 

Asur, Yunan gibi birçok medeniyetinde önemli bir yeri vardır. Anadolu bazı Türkülere eşlik 

olarak da kullanılır.  

Asılarak çalınan zil çeşitleri tek zil olarak adlandırılır. Tek ziller, merkezde bulunan delikten 

ayaklı bir sehpaya geçirilir ve vidalar yardımıyla takılır. Tek zillerinçapları 25 ile 60 cm 

arasında değişebilir. 
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Tutarak çalınan zil çeşitleri ise çift zil olarak adlandırılır. Çift zillerde merkezde bulunan 

delikten deri bir kayış geçirilir ve bağlanır. Çift zillerin çapları 39 ile 60 cm arasında 

değişebilir. Mahmut R. Gazimihal Musiki Sözlüğünde Avrupa’nın büyük opera ve 

orkestralarına en iyi zillerin zamanımıza kadar İstanbul’dan ihraç olduğunu yazmıştır 

(Gazimihal, 1961: 275). 

 

8.Zilli Maşa 

Maşa biçiminde iki ya da üç ana kolun uçlarına yerleştirilen karşılıklı zillerden ibarettir. 

Kollar kapandıkça ziller üst üste gelerek ses çıkarmaktadır. İki, üç kollu bir maşa ve uçlarına 

takılı zillerden ibarettir. Bir elle tutulup, diğer elin başparmağı ile diğer parmakları arasına 

vurularak çalınır diz üstüne alınarak el ile sıkıştırma suretiyle birbirine çarptırarak da çalınır. 

Çarpara, şimşirden kesilmiş kaşık büyüklüğündeki dört tahta parçasından ibarettir. Bunlar 

birbirine iple veya menteşeyle bağlıdır. Genelde kadınlar arasındaki eğlencelerde kullanılır. 

Çankırı’daki ahilerin arasında arap olarak da isimlendirilir. Eski Türklerde “çağana” adı da 

verilir. 

 

9. Tay Tuyak 

Büyük baş hayvanların ayak tırnaklarından yapılır. Tırnaklar bütün olarak çıkarıldıktan sonra 

deri iple birbirine bağlanır. Bir tırnak orta parmağa diğer tırnak başparmağa takılıp bir birine 

vurdurularak kullanılır. Çalım tekniğine göre değerlendirecek olursakbir çeşit parmak zili de 

denilebilir. 
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10.Cılaacın 

 Kırgız çalgılarından en nadir olanıdır. Bakır, demir, gümüş veya bronzdan yapılır. 

“Zıngırooç, BuunTüymö, Kuş Konguroo” gibi isimler de verilmektedir. Tek veya çift olur, 

içinde serbest dolaşan küçük küreler vardır ve büyük olmayan teftir. (Gülbeyaz, 2009 ) 

Cılaacın genel olarak renk sazı olarak kullanılmakla birlikte aslen şahinin ayağına takılıp avda 

şahinin yerini belirlemekte kullanılır. Tayın boynuna da takılmaktadır. Bunun yanı sıra 

kadınların saç örgülerinin arasına da takılır ve hem görüntü olarak süs verir hem de yürüdükçe 

ses çıkartır. 

 

11.Çıkşak 

16yy. tercümeli Farsça kökenli bir kelimedir. Sapından tutulup çalkalandığında kutusu 

içindeki tanelerin ses çıkardığı tıkırtılı bir bebek oyuncağıdır. En basit ve küçük bir tür çocuk 

zilli maşası da denilebilir. Değişik boyutta olanlarına eski minyatürlerde rastlanıldığı 

bilinmektedir. Marakasa benzeyen bir yapısı vardır. Şamanların da ayinlerinde benzer çalgılar 

kullandığı görülmüştür. 
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12.Orba 

Şaman davulunun tokmağıdır. Ancak orba tek başına da ses çıkaran bir çalgı sayılır. Çünkü 

üzerindeki değişik boylarda zil ve metal parçalar orbanın sallanmasıyla sesler çıkarır. Davula 

vuran yüzü kıllı deri ile kaplıdır. Ayı pençesinden yapılan orbalar da vardır.  

 

13.Sapayi 

20–25 cm boyunda, 1 cm çapında iki metal çubuğa birkaç metal halkanın geçirilmesiyle 

yapılmış bir ritim çalgısıdır. Uygurlar tarafından kullanılmıştır. Artık kullanımına pek 

rastlanmamaktadır. Kırgızistan’da şıldırak denilen çalgının bir benzeridir.  

 

14.Şıldırak 

Metalden yapılır. Üç büyük halkası, bu halkalara takılmış küçük halkası ve birde sapı bulunur. 

Sallanarak ve titretilerek kullanılan şıldırak halkaların metale çarpması ile ses çıkartır. 

Mihverin uzunluğu 40 – 50 cm., büyük halkaların genişliği 8 cm., küçük halkaların genişliği 2 

cm. civarında olur. Demir veya bakırdan yapılır. Eskiden şamanlar büyü yapmak için bu 

çalgıyı kullanmıştır. Dervişler tarafından da kullanıldığı bilinmektedir.  
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15.Üzöngü 

At hamutuna benzer ama küçüktür. Ortalama 30 cm. genişliğinde ve 50 cm. uzunluğunda olan 

üzöngö desen ve motiflerle süslenir. İçerisine ziller, çıngıraklar yerleştirilir. Yanında da 

mutlaka cılaacın ve konguroo bulunmaktadır.  

 

16. Çan  

Asırlar boyu ilk çağ ve Türk medeniyetleri arasında kullanılmıştır. Batıda kullanımı 1200’lere 

kadar dayanır. Dini amaç ve tehlike işareti olarak kullanılırdı.  İçi oyuk Demir, bakır, bronz, 

pirinç veya gümüşten yapılır. Kafa denilen üç kısmı iç tavanında sabit bir halka vardır. 

Çarpan ak denilen uzun bir çubuk bu halkada asılıdır. Çubuk oynatılarak çanın iç yüzeylerine 

çarpar ve ses elde edilir. Çanın çok küçüğüne çıngırak denir. Tef, Çevgan gibi bazı aletlere 

takılır. Anadolu’da hayvanlara, çocuklara ve genç kızların saç örgülerine takılır. Çarpan ak 

denilen uzun bir çubuk bu halkada asılıdır. Çubuk oynatılarak çanın iç yüzeylerine çarpar ve 

ses elde edilir. Bir yere değmeyecek şekilde sallanarak veya ucundaki ipinden çekilmek 

suretiyle içindeki dilin, etrafına vurmasıyla büyüklüğüne göre kuvvetli veya zayıf sesler 

çıkaran bir alettir. Çıngırak,  Çang , Çeng , ÇongÇung gibi isimlerde alır. Çan yerine 

Türkçede – İtalyancadan alınarak Kampana’’da kullanılmaktadır. 
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Kırgızistanda Konguroo olarak bilinir. Küçük çıngırak olan konguroo daha çok göç 

zamanında atın dizginine, devenin boynuna veya sürürün önünde giden tekenin boynuna 

asılır. Üzerini motiflerle süslenip oyma yapılan veya gümüşle kaplananlar da vardır. 

Konguroo’nun büyüğüne “banduulu” adı verilir. “Zıngırooç” da denilmektedir. 3 – 8 cm. 

ebadında olur. İşlevine göre boyutları değişebilir. Her çanın kendine ait tınısı vardır. 

Kazakistan da kongura olarak bilinir. 

 

17.Cekesan 

7 – 12 cm. ebadındadır. “TööKunguroo” adı da verilir. Sesi çok yüksektir. Özellikle göç 

zamanlarında yer belirleme amacıyla kullanılan cekesan günümüzde pek kullanılmamaktadır. 

18.Kıngıra 

Metal bir halkaya takılmış üç metal çubuktan oluşur. Genellikle şaman elbisesinin sırtına 

iliştirilir ve ayin sırasında şamanın hareketleriyle seslenir.  

 

19.Dildirek 

 Nadiren rastlanan dildirek 5-7 cm boyu ve 1mm genişliğinde iki yuvarlak levhadan oluşur. 

Keçi, koyun ve ineğin boynuna asılan dildirek rüzgârda sallandıkça ve hayvan yürüdükçe ses 
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çıkartır.  Sanatsal ve müzikal yönünün dışında hayvanlar için nazarlık olarak da kullanılır ve 

hayvanları hastalıktan ve kötülükten koruduğuna da inanılır. 

20. Fırıldak 

XVI- XVII. Yüzyıllara ait bu çalgı aleti savrularak ve çevrilerek kullanılmıştır. Mehter 

takımlarında bu çalgıya rastlamamız mümkündür. 

Ağaçtan yapılır. Üçgen şeklinde ve alt tarafında bir delikten uzun bir ip geçilerek kullanılır. 

Sallanarak havada çıkan sesten ismini almıştır. Savaşlar da savunma aleti olarak 

kullanılmıştır. 

 

21. Zuuldak 

Bir çalgıdan çok oyuncağa benzer. 20-30 cm uzunluğunda çift kordonların Kamışa, tahtaya 

veya düğmeye ip takılması ile oluşturulur. Çevrilen bu parça ipler çekilip bırakıldıkça döner 

ve ses çıkartır. Bir uğultu veya tıslama ya benzeyen sadece birkaç saniye süren kısa bir ses 

oluşturur üreten kişilerin sanatsal yeteneklerini göre değişebilen bir Kırgız milli çalgısıdır. 

 

SONUÇ 

Tablo 1:Sesin Üretim Şekline Göre Türk Dünyası Geleneksel İdiofon Vurmalı Çalgıları 

İdiofon 

Kaşık Sapayi 

Zil Şıldırak 
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Zilli maşa Üzöngü 

Tay tuyak Çan 

Blok goz Cekesan 

Lakkutu Kıngıra 

Karsıldak Dildirek 

Asa musa Orba 

Cılacın Fırıldak 

Çıkşak Zuuldak 

Kaplan   

 
Türk dünyasında kullanılan geleneksel vurmalı çalgıları incelediğimizde araştırmamız sonucu 

tespit ettiğimiz 21 çalgının tüm yapılarının titreşmesi ve çalım tekniği açısından çarpma, 

sürtme ya da sallama sonucu ses üretmesinden dolayı bu çalgıların idiofon grubuna dahil 

edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Tablo 2 

Çalgılar Aldığı diğer isimler  Kullanılan malzeme Çalınma tekniği 

Asa musa asatayak Ağaç gövde, metal plakalar, at kılı, şıngırak, 
deri ve zincir, koyun kemikleri, kumaş 
parçaları gibi eşyalarla süslemeler, 

El ile vurularak, sallanarak 

Blok goz - Kabak ve ağaçtan yapılan gövde Tokmak ya da madeni çubuklarla 
vurularak 

Lakkutu - Koz erik, dut ve fıstık ağaçları Çubuklarla vurularak 

Karsıldak - Ağaç gövde Çubuklarla vurularak 

Kaplan Muğri nara Kabaktan yapılan gövde, germe ipi Üstündeki ipin gerilmesi ile  

Kaşık Kamıç, Kaşuk, Kasık, Kaşoğ 

Çalpara, şak şak, çegane 

Şimşir ya da meşe odunu Birbirine vurularak 
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Zil Çenk, ceng, çeng,zenç, sanç, 

bögek, burunşak, çıngırlavı, 

gor,tıkır,adırna,halile 

Zil sarı pirinçten ya da Bronzdan veya bakır 
alaşım, parmak lastiği, 

Birbirine vurularak 

Zilli maşa Arap, çağana Şimşir ağacı, bağlamak için kullanılan ip ve 
ya menteşe 

Parmaklar arasında vurularak, diz 
üstüne alınarak, el ile sıkıştırma 
suretiyle birbirine çarptırarak 

Tay tuyak - Büyük baş hayvanların ayak tırnakları, deri ip El ile sıkıştırma suretiyle birbirine 
çarptırarak 

Cılacın Zıngırooç, Buun Tüymö, Kuş 

Konguroo 

Bakır, demir, gümüş veya bronz Sallanarak 

Çıkşak - Ağaç ya da kamış kutu ve kabak taneleri Sallanarak 

Orba - Ayı pençesi, zil ya da metal parçalar, Sallanarak 

Sapayi - Metal çubuk ve metal halkalar Sallanarak 

Şıldırak - Demir veya bakırdan oluşan metal halkalar Sallanarak 

Üzöngü - Metal gövde zil ve çıngıraklar Sallanarak 

Çan Çıngırak,  Çang , Çeng , 

Çong,Çung,kampana,Konguroo

,banduulu,Zıngırooç 

İçi oyuk Demir, bakır, bronz, pirinç veya 
gümüş, çarpan denilen uzun metal çubuk 

Sallanarak 

Cekesan Töö Kunguroo Metal gövde Sallanarak 

Kıngıra - Metal halkalar Sallanarak 

Dildirek - Metal levhalar Sallanarak 

Fırıldak - Ağaç gövde, ip El ile çevirerek 

Zuuldak - Kamış veya tahta düğme, ip Elde çevirerek 

 
Bu bölümde çalgıların genel olarak bilinen adlarının yanı sıra coğrafya, tarih içindeki seyir, 

şekil ve yapı gibi etkenlerden dolayı farklı adlarının olduğu vurgulanmıştır. Araştırma 

kapsamında yer alan 21 vurmalı çalgının 13 tanesinde bilinen isminin yanı sıra farklı bir isme 

rastlanmamıştır. Geriye kalan 8 çalgının başka isimlerle anıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
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kaşık, çan ve zil çalgılarının da çok fazla isimle anıldığı görülmüştür. Yalnızca çan ve zil 

çalgısında aynı isme rastlanmıştır. Bu iki çalgının da çeng adıyla anıldığı ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca bu sınıflamada Türk dünyasında kullanılan geleneksel vurmalı çalgıların yaygın olarak 

kullanılan çalım teknikleri göz önüne alınmıştır. Asamusa isimli çalgının hem el ile vurularak 

hem de sallanarak çalındığı; Blokgoz,lakkutu,karsıldak, isimli çalgıların genel olarak çubukla 

vurularak çalındığı,kaşık,zil,zillimaşa,taytuyak isimli çalgıların birbirine 

çarparakçalındığı,asamusa,cılacın,çıkşak,orba,sapayi,şıldırak,üzöngü,çan,cekesan,kıngıra,dildi

rek,fırıldak,zuuldak isimli çalgıların sallanarak çalındığı, kaplan isimli çalgının ise kendine 

has bir özellik olan üzerindeki ipin gerilmesi tekniğiyle çalındığı sonucuna varılmıştır. 
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J.S. BACH’IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR 
VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ 

 

 
 

İzzet YÜCETOKER* 
 

ÖZ 
 

Johann Sebastian Bach, barok dönemde yaşamış en ünlü organistlerden biridir.  
Yaşamı boyunca büyük işlere imza atan bu büyük besteci neredeyse her türde eserler 
yazmıştır. Bu araştırmada J. S. Bach’ın klavsen ve klavikord için bestelemiş olduğu eserlerin 
içerisinden eğitim yapıtlarından olan envansiyonlar ve prelüd – fügler ele alınarak 
incelenmeye çalışılmıştır. Envansiyonların ve prelüd – füglerin tematik yapısını 
gösterebilmek adına dört eserin teknik analizi yapılmış, cümlelemeleri ve tematik yapısı 
gösterilmiştir. Ayrıca bu eserlerin eğitsel özelliklerini ortaya çıkarmak için farklı 
üniversitelerden seçilen altı öğretim üyesiyle görüşme yapılmış, yapılan görüşmeler içerik 
analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Ortaya çıkan analizlerin anlaşılırlığını kolaylaştırmak için 
nicelleştirilerek kodlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre sonuçlar belirtilmiş ve bu sonuçlar 
ışığında önerilere yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: J. S. Bach, Envansiyon, Prelüd – Füg, Piyano, Piyano Eğitimi.   
 
ANALYZING THE ENVANSİON AND PRELUDE -  FUGUES AS EDUCATİONAL 

APPLİANCE IN THE J.S.BACH’S COMPOSİTİONS 
 

SUMMARY 
 

Johann Sebastian Bach, who lived in the Baroque period, was one of the most famous 
organists among the all other musicians. He accomplished very big jobs all over his life and 
composed works in almost all forms and styles of music. In this work, among the some 
compositions of J.S. Bach written for clavsen and clavikort”, the envansion and the fugues 
which were written for educational appliance examined. In order to better indicate the 
thematically structure of envansions and prelude-fugues, four compositions are chosen and 
technically analyzed and also the sentences of these compositions are shown. Besides, with 
the intention of pointing out the pedagogical features of these compositions six interviews 
were held with scholars from different universities and these interviews are analyzed with 
content analyzes method. The results are quantified to facilitate these analyzes be better 
understood. Lastly, the obtained findings are used for reaching results and under the light of 
these results some recommendations are made. 
Key Words: J. S.Bach, Envansion, Prelude- Fugue, Piano, Piano Education.  
                                                 
* Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı 
Doktora Öğrencisi, yucetoker21@hotmail.com  
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1.GİRİŞ 
 

2000 yılı J.S.Bach’ın iki yüz ellinci yıldönümüydü. Bach, çeşitli etkinliklerle tüm 
uygar dünyada anıldı. Hakkında yeni araştırmalar yapıldı, kitaplar yazıldı. Bach’ın müziğinin 
etkisinin çağdaşlarından farklı olarak kendi alanının sınırlarını aşması ve başka alanlara 
yayılması; görsel sanatlar ve edebiyat üzerindeki etkisi dile getirildi. (İpşiroğlu, 2003). 
İnsanlık tarihinin seçkin temsilcisi ve tüm çağların bu en büyük bestecisi çeşitli biyografik 
çalışmalara da konu oldu. Herkes Bach ile ilgili sorulara cevap aradı. Johann Sebastian Bach 
kimdi?  

Bach, müzisyen bir aileden geliyordu. Çocukluğu müzik içinde geçmişti. Keman ve 
viyola öğrenerek, kilise korosu ve sokak korosuna devam ederek geçen mutlu bir çocukluk 
geçirdikten sonra, peş peşe gelen üç ölümle sarsılmıştı. On yaşında hem yetim, hem öksüz 
kalan bu çocuğun, kilise orgculuğundan “Saray Orkestrası Bestecisi” unvanına yükseleceğini 
ve bitirdiği her notanın altına “Soli Deo Gloria” (Zafer Sadece Tanrınındır) sözcüklerini 
yazan Eisenach’lı bu basit müzikçinin, yapıtlarıyla birkaç nesil sonraki müzisyenlerin 
gözünde Tanrısallaşacağını kim bilebilirdi? 

İnsanlığın Bach müziğinde bulduğu neydi? Kuşkusuz deha ile birleşen çabaydı. 
Dehasını ve çabasını sağlam bir ahlak temeline oturtan Bach, tüm yaratıcılığını müziğin 
özünü bulmaya yönlendirmişti. Geçici heveslere kapılmamış, beğenilme adına hiçbir ödüne 
ve uzlaşmaya yanaşmamıştı. Beethoven’ in dediği gibi; “O gerçekten bir dere değil, bir 
denizdi.” 

Bach, sadece bir besteci olarak kalmamış, eğitim amaçlı yapıtlar vererek bu alanda 
değerli hizmetlerde bulunmuştur. Envansiyonlar ve prelüd-fügler bunların başlıcalarıdır. 

Bu çalışmada Johann Sebastian Bach’ın gerek eğitim fakültelerinde gerekse diğer müzik 
kurumlarında çalınması öngörülen eğitim amaçlı yapıtlarını daha iyi açıklayabilmek için 
motif, cümle ve tema analizleri yapılmış, bu eserlerin çalınabilme özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Betimsel bir araştırma olan bu araştırma, kaynak tarama ve görüşme modeli 
kullanılarak yapılmıştır. Verilerin toplanmasında nitel yaklaşım kullanılmıştır. Bu eserlerin 
teknik analizleri yapıldıktan sonra çalınış şekillerine ve eğitimsel özellikleri hakkında farklı 
üniversitelerden altı piyano eğitimcisi seçilerek görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri 
içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve içerik analizi ile çözümlenen bu verilerin 
anlaşılırlığını belirleyebilmek için kodlanmıştır. Kodlanmanın sonunda ise bu veriler frekans 
yoluyla nicelleştirilmiştir. Görüşme, açık uçlu soru örneği, kapalı uçlu soru örneği, 
betimleyici soru örneği ve varsayıma dayalı soru örnek tiplerinden oluşmuştur.  
 
1.1 İKİ VE ÜÇ SESLİ ENVANSİYONLAR  

 
Envansiyon kelimesi ilk olarak 1689’da G.B. Vitali tarafından tek bir eserine 

vermesiyle başlamış, 1712 yılında Bonporti’nin keman partilerine vermesiyle bu isim 
devamlılık kazanmıştır. Klavyeli çalgılar için yazılmış yapıtların tekniğine önemli yenilikler 
getiren yapısı göz önünde bulundurularak “buluş” anlamına gelen envansiyon sözcüğü 
seçilmiştir. (Eskioğlu, 2003) J. S.Bach’ta oğlu Friedemann’ın eğitimi için bu yapıtları 
bestelemiş ve bestelemiş olduğu envansiyonlar ve sinfoniaları bir cilt halinde toplayarak 
“klavseni sevenler ve hususiyle kendilerini bu sazın öğrenimine vermek isteyenlere yol 
gösteren samimi bir kılavuz; iki sesi temizce çalabilmek ve biraz ilerleyince üç kısmı düzgün, 
kusursuz ve kaideye uygun şekilde başarabilmek için açık ve vazıh bir metod; bu kılavuz, 
yalnızca güzel Inventionlar vermekle kalmayacak, aynı zamanda bunları iyi çalmak tarzını da 
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öğretecek, hususiyle ahenkli bir çalış temin edecek ve nihayet besteleme sanatı hakkında ciddi 
bir ön zevk verecektir” şeklinde bir başlık atmıştır. (Çiçekoğlu, 1958). Bir cilt halinde 
toparlamış olduğu bu eserlerin iki seslilerine “preambula”, üç seslilere ise “fantasia” adını 
vermiştir. Kontrapuntal stilde yazılmış bu eserlere daha sonra Forkel tarafından “envansiyon” 
ismi verilmiştir. Bugün eğitim amaçlı kullanılan bu yapıtlar, iki ve üç sesli envansiyonlar 
ismiyle anılmaktadırlar. Sonuç olarak, bu yapıtların otantik isimleri envansiyon değildir. 
(Eskioğlu, 2003). 

Bach, yapıtlarının hepsini, kendinden önceki bestecilerin kullanmış olduğu formlarda 
yazmış ancak iki ve üç sesli envansiyonları bu kuralın dışına çıkarmıştır. 1723 yılında 
“Aufrichtige anleitung” (Doğru Yönlendirme) adı altında bir araya getirmiş olduğu bu eserleri 
hiçbir beğenilme çabası gütmeden tamamen eğitim amacına yönelik yazmıştır ve bu eserler 
yazıldıkları amaca hizmet etmeyi halen sürdürmektedir. (Büke, 2005). Yazılan bu eserlerin 
başına envansiyon kelimesi, kısacık bir parça içinde çalma tekniğine ait ufak ipuçlarını 
keşfedilmeye olanak sağladıkları için verilmiştir. On beş iki sesli ve on beş üç sesli 
envansiyon besteleyen bu büyük deha, bu yapıtları bestelerken her iki grup için de aynı ton 
sıralamasını kullanmıştır; Do Majör, Do minör, Re Majör, Re minör, Mi bemol Majör, Mi 
bemol minör, Fa Majör, Fa minör, Sol Majör, Sol minör, La Majör, La minör, Si bemol 
majör, Si bemol minör.  

Piyano eğitiminde sıkça yer alan envansiyonlar, birer konser müziği değil, sadece 
klavyeler için bir etüt olarak tanınırlar. Bu yapıtlar, dünya müzik alanında eğitim için 
yazılmışlardır ve eğitsel özellikleri tamamen bünyesinde toplamışlardır. Bu küçük yapıtların 
dinleti etkinliklerinde yer alması, eğitim fakültelerinin ya da bu tip kurumlarda yer alan 
eğitimcilerin tercihine göre değişmektedir. Ama yapılan araştırmalar sonucu varılan genel 
yargı şudur: “Envansiyonların konser müziği değil, daha çok öğretici yapıtlar olmaları, 
envansiyonların öğrenilmesi/öğretilmesi sürecinde yaygın olarak karşılaşılan teknik ve 
kurumsal sorunların varlığı ve bu eserlerin konser için ezberlenmesinin zorluğu 
olmasıdır.”(2003 Eskioğlu:2). 

Envansiyonlar incelendiğinde, her biri taklitli yazı ile yazılmış olsalar da, bu eserlerin 
birbirinden çok farklı bir yapıya sahip olduğu görülür. Her yapıtta motiflerin, ara müziklerin 
ve tonal ilişkilerinin oluşturduğu kurgu farklıdır. Envansiyon kelimesi, çalma tekniğindeki 
buluşlarla sınırlı kalmayıp, sanki her parçanın yapısal özelliklerinde de gizli gibidir. Bu 
eserlerin arasında hem tonal olarak ana düşünceyi en iyi anlatabilecek bir yapıya sahip olması 
hem de melodik anlayışın zengin olmasından dolayı, belli seviyeye gelmiş öğrenciler, Bach’ın 
küçük prelüdlerini çaldıktan sonra do majör iki sesli envansiyon ile başlamaktadır. Do majör 
envansiyonun ilk sekiz ölçüsü aşağıdaki örnekte verilmiştir. (Büke, Altınel, 2006) 

 
Örnek 1- Bach, BWV 772, Do Majör İki Sesli Envansiyon (Büke, Altınel, 2006) 

 
Yukarıda görülen BWV 772, Do majör iki sesli envansiyonun temel motifi, iki vuruş 

boyunca onaltılık notalardan oluşmaktadır. İlk ölçüde görülen a motifi ve üçüncü ölçüden 
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itibaren motifin hareketleriyle oluşan b motifi hemen hemen eserin sonuna kadar duyurulur. 
Arada olan diğer kontrpuan partileri figür oluşturarak temaları birbirine bağlar. Bu 
envansiyonun her kesitinde motiflerin düzeni, sol el ve sağ el paylaşımı açısından bir düzen 
oluşturur ve kendi içerisinde bir kurgu yaratır. Eser boyunca bu iki parti, sürekli olarak işlenir 
ve birbirini taklit eder. 

Bach’ın Köthen’de yaşadığı sıralarda bestelemiş olduğu eğitim amaçlı klavye 
yapıtlarının en önemlilerinden biri de “iyi düzenlenmiş klavye” adlı kırk sekiz prelüd ve 
füg’ün ilk defteridir. Günümüzde piyano dağarcığının temel taşı olarak kullanılan prelüd ve 
fügleri daha iyi anlamak ve kavrayabilmek için, klavyeli çalgıların akort edilmesinin tarih 
boyunca geçirdiği evreleri incelemek yerinde olacaktır. 
 
1.2. AKORT YÖNTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 
On beşinci yüzyılda ilk kez kullanılmaya başlanmış olan tampere etme terimi, doğadaki 

sesleri belli bir düzen içerisinde, insan kulağını rahatsız etmeyecek biçimde düzenlemeyi 
belirtir. “Latince “temperament” (ılımlılık, uzlaşma) ve “temperatio” (uygun birleşim, 
karışım) sözcüklerinden türeyen bu terim, müzik tarihinde çalgıların akort edilme 
yöntemlerinin genel ifadesi olarak kullanılmaktadır.” (Büke, 2005:276). 

Çalgıların gelişimine bağlı olarak tarih boyunca farklı yöntemler uygulanmış; 
matematikçiler ve fizikçiler uzun süre seslerin birbirleriyle orantılarını hesaplamışlar, Bach’ın 
müziği ile matematik arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve Gödel’in Teoremi’ndeki koşut 
fikirlerle Bach’ın parçalarında yapay zekanın olanaklı olup olmadığını araştırmışlardır. 
(Hofstadter 2001). 

M.Ö. 6.yüzyılda matematik dehası olarak bilinen Pythagoras, bir telden elde ettiği 
sesten, sesin tel boyuna göre farklılık göstermesinden yola çıkarak piyanonun tarihi 
gelişiminde görebileceğimiz monokord adlı çalgı üzerinde denemelerini yapmış, ses 
aralıklarının birbiriyle orantısal bağlantısını bulmuştur. Bulmuş olduğu bu sistemde telin 
tamamının titreşmesinden elde edilen ses ile telin yarısının titreşmesinden elde edilen ses 
arasında sekiz ses vardır. Bu buluşla beraber bir nota ve onun bir oktav tizi arasındaki oran ½ 
olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Pythagoras’a göre en kusursuz aralık budur. Bu 
hesaplamanın ardından beşli ve dörtlü aralıkların orantısal karşılıklarını hesaplamayı 
hedeflemiştir. Tel boyunun 2/3 ü ana sesin beşlisini, ¾ ü ise dörtlüsünü verdiğini 
hesaplamıştır. (Büke, Altınel, 2006) 

Bu matematiksel hesaplamalarda 7’li ve 12’lilerde yapılan yanlışlık ileriki yıllarda 
fark edilmiştir. Çünkü kurulan bu sisteme göre Do notasından başlayarak 7 oktav 
tizleştirildiğinde elde edilen ses Do iken, 12 beşlisinin peş peşe dizilmesiyle si#’e ulaşılmıştır. 
Bu seslerin yakınlık oranına ise “Pythagoras koması” adı verilmiştir. (Büke, Altınel 2006). 

M.S.850 yıllarında başlayan 1500’lü yıllara kadar süren çok sesli müziklerde ve bu 
zamana kadar gelişim gösteren çalgılarda, beşlinin temeli üzerine kurulmuş olan Pythagoras 
tarzı akort yöntemi kullanılmaktaydı. Bu yöntemle beşli ve dörtlüler doğal halleriyle akort 
edilebiliyordu. Ancak üçlülerde sapma olabiliyordu. Bu akort sistemi Rönesans döneminin 
sonlarına kadar kabul edildi. Çünkü bu dönemde üçlü aralıkların kullanımı sık değildi. Org 
kullanımının yaygınlaşması ve değişik uzunluklardaki borulardan çıkan kötü tınılar yüzünden 
çalgı yapımcıları yeni akort yöntemleri arama sürecine girdi.  

1500’lü yıllarda org yapımcıları klavyeli çalgılar için orta seslere göre akort yöntemi 
geliştirmişlerdi. Bu sistemde iki farklı tam sesi ortadan kaldırmak için, birinden daha pes, 
diğerinden daha tiz olan yeni bir tam ses aralığı benimsendi. Bu akort sisteminde do – do#, 
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re# - mi, fa – fa#, sol – sol#, la# - si aralıkları diğer yarım seslere göre daha dardı ve kromatik 
dizi farklı bir boyuta bürünüyordu. Arnold Schlick, bu sistemin üzerinde değişiklikler 
yaparak, her yarım sesi diğerinden farklı akort etmiş ve üçlü ile beşlinin uyumlu olmasına 
dikkat etmiştir. Bu akort sistemi dört diyezli ve üç bemollü tonlara kadar güzel gitmiş fakat 
sol diyez-mi bemol aralığı kötü tınlamıştır. Bu kötü tınlama kurt sesine benzetildiği için de bu 
aralığa “kurt beşlisi” adı verilmiştir. (Büke, Altınel, 2006).  

1700’lü yılların başında Andreas Werckmeister adındaki çalgı yapımcısı, bu sistemin 
üzerinde düzeltmeler yapmış ve iyi düzenlenmiş akort sistemi ile önceki uygulamanın 
eksiklerini ortadan kaldırmıştır. Werckmeister, bu sistemi ünlü orgcu Buxtehude ile derinden 
çalışmış ve onun düşüncelerinden yola çıkarak bu akortlama sistemini ortaya koymuştur. 
Buxtehude’nin eserlerinden ve org çalışından çok etkilenerek, onu dinleyip çalış stillerinden 
bir şeyler kapmak için kilometrelerce yolu yürüyerek giden J.S.Bach da akortlama yöntemini 
bu sistemden yararlanarak ortaya koymuştur. Bu sistemin temelinde beşli aralıkların 
küçültülmesi yatmaktadır. Beşli aralıklar küçültülürken diğer aralıklar da unutulmamış, 
olabildiğince doğal hallerinde bırakılmışlardır. Böylece önceki akort sistemlerinden daha iyi 
bir sonuca ulaşmış ve yaygınlık kazanmıştır. J.S.Bach, bu uygulamanın tam olarak 
yerleşebilmesi için prelüd-fügleri yazmış ve her tonalitenin klavye üzerinde çalınabileceğini 
göstermiştir. (Tarcan, 2000). 

Ondokuzuncu yüzyılda matematikçi Alexander Ellis, bir oktavı on iki eşit parçaya 
bölmüş ve her yarım sesi 100 cent olarak ayırmıştır. Böylece aralıklar arasındaki tüm farkları 
ortadan kaldırmış, eşit aralıklı akort yöntemini yerleştirmiştir. Bu akortlama sistemi, çalgıların 
akort edilmesinde kolaylıklar sağlamış ancak, tonaliteler arasındaki renk farklılıklarını 
ortadan kaldırdığı için oktav çalışın haricindeki diğer tüm aralıkların yapay ve kuru 
tınlamasına neden olmuştur. Günümüzde akort gerektirmeyen elektronik piyanolarda bu 
akortlama yöntemi uygulanmakta ve bu kuru seslerin izlerine rastlanmaktadır. Günümüzde 
kullanılan akustik piyanolar da ise Werckmeister’in yöntemine oldukça yakın bir yol 
izlenerek dörtlü ve beşlilerin diğer aralıklardan biraz daha dar düşünülüp yapılması yöntemine 
gidilmiştir. (Aktüze, 2004). 

Akort etmenin tarihi evrelerine değindikten sonra Bach’ın Köthen’de yaşadığı yıllarda 
bestelemiş olduğu eğitim amaçlı yapıtlarından biri olan “Das Wohltemperierte Clavier” in 
incelenmesi yaralı olacaktır. 
 
1. 4. DAS WOHLTEMPERİERTE CLAVİER ( İYİ DÜZENLENMİŞ KLAVYE ) 

 
“Das Wohltemperierte clavier” ismi Türkçeye eşit düzenlenmiş klavye olarak 

çevrilmektedir ancak bu yapıtların günümüzdeki modern piyano ile bir alakası yoktur. Bach, 
bu eserlerin başında “clavier” kelimesini kullanmış ve bütün klavyeli çalgılarda 
çalınabileceğinden bahsetmiştir. Ama Bach’ın döneminde yaygın olan klavyeli çalgı 
klavsendir ve bu eserler de bu çalgıda çalınmalıdır. J.S.Bach, 1730’lu yılların sonunda 
Leipzig’de bulunduğu dönemlerde aynı başlık altında yirmi dört prelüd ve füg bestelemiştir. 
Böylece Köthen’de bestelenen eserler 1.defter, Leipzig’de bestelenen eserler de 2. defter 
olarak adlandırılır. Büyük dehanın bu eserleri yazmasındaki ilk amaç öğrenmeye istekli genç 
müzisyenlere bilgiler verip bunları örneklemek ve etüdler ile ilerlemiş olanlara bu prelüd ve 
fügleri çalarak hoşça vakit geçirtmek içindir. İyi düzenlenmiş klavyede, giriş müziği için kısa 
bir parça olarak anılan prelüdlerin ardından kontrpuana dayalı olarak besteleme biçimleri 
arasında en yaygın formlardan biri olan fügler gelmektedir. Bach, prelüdler ve fügler arasında 
çoğunlukla tematik bir ilişki gözetmemiş, sadece tonalite birliğine dikkat etmiştir. Do majör – 
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do minör – do# majör – do# minör, re majör – re minör – re# majör… gibi yarım aralıklarla 
tonalite sırasına sokmuştur. (Okyay, 2002) 

Latince “kaçmak” anlamına gelen “Fuga” sözcüğünden türeyen füg terimi, birbirini 
izleyen, taklit eden ve birbirinden sürekli kaçmakta olan partilerden oluşmaktadır. Füg 
kelimesi, ilk olarak Alman gezgin şarkıcısı Oswold von Wolkenstein tarafından kullanılmıştır. 
Oswald von Wolkenstein’de füg formunu Bach gibi aynı tonalite sırasında işlemiş ancak 
arasında sade ve basit bir kanon şeklinde sunmuştur. 16. yüzyılda motetler genişleyerek 
“ricercare” oluştu ve bu da barok dönem füglerinin ilk örneği oldu. Diğer gelişen yüzyıllarda 
da toccata, fantasia, praludium gibi formlarda parçalar füg yazısı ile yazıldı ancak bir müzik 
biçimi olan füg Bach’ın yapıtlarıyla zirveye ulaştırıldı. (Büke, Altınel, 2006). 

Füg, kontrpuan tekniklerinin ustaca kullanabilme olanağını sunan zor bir yazı türüdür. 
Konu olarak isim verilen bir tema, füg boyunca sürekli farklı partilerde ve farklı tonalitelerde 
görülür. Füg başlarken konu tek başına duyurulur ve ardından yanıt adı verilen başka bir tema 
işle başka bir tonaliteden yoluna devam eder. Konu ile yanıtın arasında bazı bağlantılı sesler 
duyurulur ve bu seslere “coda” adı verilmektedir. Konuyu oluşturan sesler arasındaki ilişkiye 
göre, yanıtta gelen ezgide aynı aktarım yapılamaz ve bazı seslerin ezgisel yönü aynı olmakla 
birlikte değişikliği de uğrayabilmektedir. Eğer değişikliğe uğruyorsa buna “tonal füg”, hiç 
değişikliğe uğramayıp aynen taklit edilmiş ise buna da “reel füg” denilmektedir. (Büke, 
2005). 

Füg boyunca her zaman konu ile birlikte tematik özelliğe sahip başka bir ezgi partisi 
duyulmaktadır. Bu partiye “karşı konu” adı verilmektedir. Karşı konu, konu ile aynı anda 
duyurulmasından dolayı her zaman daha piano çalınmalı ve konuyu örtmemelidir. Fügün bu 
gelişimlerinden sonra araya giren, ara müzik adı verilen kesitler, konu ve karşı konunun 
oluşturduğu figürlerin bazı parçacıkları üzerine kurulmuştur. Ara müzikler sadece iki konuyu 
birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bestecinin yaratıcılığını da sergiler. Yukarıda 
bahsedilen bütün bu kontrpuan hareketleri de füg’ü oluşturur. (Büke, Altınel, 2006). 

Füg formunu doruğa çıkartan Bach’ın eserleri incelendiğinde yukarıda bahsi geçen 
bütün kontrpuan hareketlerin gözlemlenebileceği ortaya çıkar. Füg ustası olan Bach, eserlerini 
muhteşem kontrpuan hareketleriyle donatmış, matematiği müzik ile ustaca birleştirebilmiştir. 
Ritmik değerlerin küçültülmesi ve büyültülmesiyle “konu”yu ortaya çıkarmış, konu bitmeden 
konu duyurmuş, yeri geldiğinde birden fazla tema kullanmış ve füg temalarını altı sesliye 
kadar ulaştırmıştır. Aşağıda 1. ve 2. kitaptan birkaç füg örneği verilmiştir.  
 
Örnek 3- Bach, İyi Düzenlenmiş Klavye, 1. Defter, No. 16, Sol minör 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BWV 861, Sol minör füg, dört sesli bir temaya sahiptir ve tonun beşlisi ile başlar. 

Beşinci ses ile başladığında, altıncı sese çıktıktan sonra eksen sese dönerek kararı vurgular. 
Ancak hemen sonra yeniden harekete geçer ve ani bir çıkış yapar. Bach’ın çok kısa kullandığı 
ve bunu ustalıkla işlediği motifleri barındıran temalar, parçanın sonuna kadar etkisini 
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sürdürür. Partiler aşağıdan yukarıya alto, soprano, bas ve tenor sırasıyla hareket eder. Konu a 
ve b olarak iki motiften oluşur. Karşı konu ise bu motiflerin ters hareketleriyle devam eder. 
(Büke, 2005). 

 

 
Örnek 4- Bach, iyi Düzenlenmiş Klavye, 1. Defter, No. 10, Mi minör Füg 

 
BWV 855. Mi minör fügün teması, içerisinde paralel hareketler oluşturarak hareket 

eder. Tümüyle onaltılık motiflerden oluşur ve bir arpejle başlayan tema henüz 
tamamlanmadan kromatik bir hareketle değişmeye başlar. Temanın ikinci seste sunulması 
sırasında ona eşlik eden kontrpuan, yine temanın içinden çıkmış gibi görünür ve iki elin 
paralel hareketi gösterir. Bu biçimiyle envansiyon havasını yansıtır. (Büke, Altınel, 2006). 

 

 
 

Örnek 5- Bach, İyi Düzenlenmiş Klavye 2.Defter, No. 22, Si bemol minör Füg, Stretto. 
 

Dört sesli füg, tüm yapıtın en uzun örneklerindendir. Resimde gösterilen durum, konu 
ile karşı konunun ters hareketle sunulduğunu gösteren bir bölümdür. Fügün başlangıcı, ilk 
bölümle aynı tonaliteye sahip, fügün temasına benzer bir yapıdır. Notaların değerleri giderek 
küçülür ve tema belirli bir hareket kazanmış olur.  Fügün konusu iki parça halindedir. Birinci 
yarısı uzun ritmik değerlerden, ikinci yarısı ise kısa ritmik değerlerden oluşur. Yanıta eşlik 
eden karşı konu, kromatik hareketiyle dikkat çeker. (Büke, Altınel, 2006) 
 
1. 5. ENVANSİYONLARIN VE PRELÜD – FÜGLERİN EĞİTSEL ÖZELLİKLERİ 

 
Eğitim amaçlı yazılmış olan bu eserler, müzik eğitimi boyunca önemini hep 

korumuştur. Bu eserlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi gerçekten çok zordur. Bu zorluklardan 
ilki Barok dönem özelliklerinden kontrpuan yazı stilinin zor takip edilmesi ve bu eserlerin 
klavsen için yazılmış olmasındandır. Bu yüzden eğitimde ilk olarak J.S.Bach’ın hayatını iyi 
okumak, bu parçaları nasıl yazdığını iyice kavramak ve kontrpuan yazı stilini uygulamaktır. 

 J.S. Bach, Envansiyonlar, Das Wolhtemperierte, Little organ book (küçük org kitabı) ve 
Art of Fugue(Füg sanatı) olmak üzere eğitim için yazmış olduğu eserleri sistematik olarak bir 
sıraya sokmuştur. (Oransay, 1986). 
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Bach’ın bu eserlerinin kronolojik sıraya incelenmesi sonucu, eğitimde bu eserlerin 
disiplinli bir sistematik kompozisyonsal gelişim gösterdiğini gözlemlemek mümkündür. Bach 
bu eserlerin çalışılmasında da eğitim için yazdığını belirtmiş ve yazarken ilk göz önüne aldığı 
özellik sistematik çalışma anlayışı olmuştur. Böylelikle Bach’ın imitasyon kanon, kontrpuan, 
iki elin koordinesi ve sistematik düşünce ile işlemiş olduğu bu eserleri günümüz piyano 
eğitiminde önemli bir yere sahiptir. (Eskioğlu, 2003). 

 
Bu bağlamda Envansiyon ve Prelüd – Fügler; 

• Ritmik değişikliklerden uzak durularak, yumuşak nüansların abartılmadan yapılarak 
barok stil kavramının geliştirilmesinde 

• Barok müziğinde kullanılan polifoni anlayışının öğretilmesinde 
• Süslemelerin öğretiminde  
• Kontrpuan tekniğinin kavratılmasında 
• Tema yapısını ve temayı takip etmesinde  
• İki elin koordinasyonunun kavratılmasında 
• Tek elde iki ve üç ses partilerinin duyurulmasındaki becerilerin geliştirilmesinde 
• Tutan sesleri iyi bir legato tekniğiyle çalışılmasının öğretiminde 
• Tuşe hâkimiyetinin geliştirilmesinde 
• Aşamalı biçimde konsantrasyon geliştirilmesinde 
• Şarkı söyler gibi çalabilme tekniğinin kazanılmasında 
• Müziksel anlatım ve düşüncenin geliştirmesinde  
• Eserlerin zorluğundan dolayı disiplinli çalışmayı kazanmasında ve önceden kazanılmış 

becerileri geliştirmesi gibi özelliklerden dolayı bu eserler eğitim için önemli bir yapıya 
sahiptir. (Eskioğlu 2003) 
 
Yukarıda bahsi geçen özelliklerden sonra J.S. Bach’ın bu eserlerinde pedal konusuna 

değinmek yerinde olacaktır.  
Bach’ın eserlerinde pedal kullanımına gerek duyulmamaktadır. Çünkü pedal 

kullanımının barok stil üzerinde tehlike yaratması, uzun cümlelerin ve el ile bağlanamayacak 
pasajların yokluğu, eserlerin orijinallerinde pedal kullanımına yer verilmemesi, tutan seslere 
aykırı olması, kontrpuan yoğunluğu ve polifoni stilini bozması gibi nedenlerden dolayı pedal 
kullanımına gerek duyulmamıştır. (Eskioğlu, 2003). 

J.S.Bach, hemen hemen bütün eserlerini; org, klavsen ve klavikord için bestelemiştir. 
Piyano 1711 yılında keşfedilmiş ancak klavsen gibi derin bir geçmişi olmadığından dolayı 
bestekarları etkileyebilecek mükemmelliğe erişememiştir. Bach, ilk gördüğü piyanolardan 
memnun olmamış ancak son zamanlarında bu çalgıyı benimsemiştir. Bach piyanoyu 
benimsemediği için de bu çalgı için eser vermemiştir. Eğitimde kullanılan eserlerin de 
klavsen tınılarını tam manasıyla yansıtabilecek bir yorum gerektirmektedir. Bu yüzden son 
olarak klavsen edebiyatında adı geçen bu eserlerin çalınış şekline değinmek şüphesiz ki doğru 
olacaktır. 
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1. 6. KLAVSEN İÇİN YAZILMIŞ OLAN ENVANSİYON VE PRELÜD – FÜGLERİN 
ÇALINIŞLARI HAKKINDA BİLGİLER 
 

Prelüd ve füg formlarında genel havayı yaratabilmek için prelüdü, tam manasıyla 
motif ve cümle fikri ile fügün ise temasına dikkat ederek çalınmalıdır. Sakin, pastoral, canlı, 
enerjik ya da dini karakter içeren füglerin ayrı ayrı partilerin, aynı öneme sahip olması ve bir 
partinin diğer bir parti uğruna benliğini kaybetmemesi gerekmektedir. Her partinin güzel bir 
melodik akışı olmalıdır. Envansiyonlar da böyledir. İki ve üç seslilerde tema fikri öne 
çıkarılmalı, diğer partiler, tema duyurulurken piano çalınmalı ve o partiye eşlik etmelidirler 
Tutan sesler biraz destekli çalınmalı, tutan sesten sonra gelen küçük ritmik değerindeki 
notalar piano çalınarak esere canlılık kazandırılmalıdır. Genel olarak klavsen tınıları elde 
edilmeye çalışılmalı, nüanslarda mübalağa yapılmamalı ve forte, piano gibi dinamikler çok 
aşırıya kaçılmamalıdır. (Fenmen, 1947). 

Sesi aniden kısmak ya da yükseltmek klavsende mümkün olmadığı için, piyanoda bu 
eserler çalınırken crescendo ve diminuendo yapılmamalıdır. Ama bu bazı piyanistler için 
değişebilmekte ve bu dinamik farklılıklar için iki görüş öne çıkmaktadır. Bazı piyanistler 
müziğin, klavsenin mekanik sınırlarına bağlanamayacağı görüşünü savunurken; bazıları da 
eski icra geleneğini devam ettirmek için o devrin çalgılarının özelliklerini aynen kabul etmek 
gerektiği düşüncesindedir. (Fenmen, 1947). Şu an kullandığımız piyano, çalan kişiye çok 
fazla yorum olanakları sunmaktadır. Bu eserlere yorum katmak için aşırıya kaçmamak şartıyla 
crescendo ve diminuendo yapılabilir. Bununla birlikte bu eserlerde çok rastlanan süslemeler 
doğru çalınmalıdır. Tril, mordan, grupetto, çarpma vs… gibi süslemeler daima zaman üstünde 
çalınmalı, romantik dönem eserleri gibi ritmi çekmemeli, hızlandırmamalıdır. Eserlerin 
üzerinde yazan hız terimleri günümüz hız terimleriyle karıştırılmamalı, tempolar ne hızlı ne 
de fazla ağır olmamalıdır. 

 
2. BULGULAR VE YORUM 
 

1. Piyano öğretim elemanlarının eğitim fakültelerinde uygulanan piyano dersinde 
barok eserlerinden olan envansiyonları çaldırma nedenlerinin analizi 

 
Eğitim fakültesinde görev yapan altı piyano öğretim elemanı da piyano eğitimi 

sürecinde envansiyonları sık sık çaldırdıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında prelüd ve 
füglerin zorluk derecelerinin envansiyonlara göre daha fazla olduğunu belirten öğretim 
elemanları bu eserlere çok sık yer vermediklerini ancak seviyesi yüksek olan öğrencilerin son 
sınıfa geldiklerinde çalabildiklerini belirtmişlerdir. Bu eserleri çaldırma nedenleri; kontrpuan 
tekniğini öğretmede yardımcı olduğu, tuşe hakimiyetini öğretmede yardımcı olduğu, iki elin 
koordinasyonunu çok iyi sağlattığını, tema yapısını ve tema hakimiyetinin sürekliliğini 
kavrattığını, tutan sesleri çok iyi öğrettiğini, legato ve portato tekniğinin çok iyi kavrattığı 
olarak belirtmişlerdir. Altı piyano öğretim elemanından alınan görüşler tablo 2. 1 de 
nicelleştirerek kodlanmıştır. 

Tablo 2. 1. Piyano öğretim elemanlarının eğitim fakültelerinde uygulanan piyano 
dersinde barok eserlerinden olan envansiyonları çaldırma nedenleri 

Table  2.  1. The works of the baroque piano lessons piano teaching staff in faculties of 
education which causes ringing envansion. 
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Envansiyonları çaldırma nedenleri f 
Kontrpuan tekniğini öğretir. 6 

Tuşe hakimiyetinin sürekliliğini artırır. 6 

İki elin koordinasyonunu çok iyi sağlatır. 5 

Tema yapısını öğretir. 5 
Tema hakimiyetinin sürekliliğini kavratır. 4 

Tutan sesleri çok iyi öğretir. 4 
Legato tekniğinin önemini anlatır. 3 
Portato tekniğini çok iyi anlatır. 3 

 
2. Öğrencilere Envansiyon ve Prelüd – Fügleri öğretirken karşılaşılan problemlerin 

analizi 
 

Öğretim elemanları, öğrencilere envansiyon ve prelüd – fügleri öğretirken sıklıkla 
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Bunun başlıca nedeni olarak ise bu eserlerin teknik ve tematik 
açıdan zorluklarından bahsetmişlerdir. Öğrencilerin belirtilen eserleri çalarken zorlandıklarını, 
kontrpuan yapısının karmaşık olmasından dolayı çalmaktan sıkıldıklarını, ezgilerini 
sevmediklerini, nüans kısmında zorlandıklarını, temaların tonalitelerinde karışıklık 
yaşadıklarını, temaları ezberlemekte zorlandıklarını, pedal kullanımı olmadığı için atlamaları 
pasajlarda teknik güçlük çektiklerini ve süslemelerde sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Altı 
piyano öğretim elemanından alınan görüşler tablo 2. 2 de nicelleştirerek kodlanmıştır. 

 
Tablo 2. 2. Öğretim elemanlarının öğrencilere envansiyon ve prelüd – fügleri 

öğretirken karşılaştıkları problemler (Envansion and prelude - Fugues to students and 
teaching staff - the problems they face in teaching.) 
 

Eserleri Öğretirken Karşılaşılan Problemler f 
Eserlerin teknik açıdan zordur. 6 
Eserler tematik açıdan zordur. 6 
Kontrpuan yapısı karmaşıktır. 6 

Öğrenciler ezgileri sevmemektedir 5 
Nüans kısmında zorlanmaktadır. 4 

Tema tonaliteleri karmaşıktır. 4 
Temalar zor ezberlenmektedir. 2 

Atlamalı pasajlarda teknik güçlüklerdir. 1 
Süslemeler zordur. 1 

 
 Öğretim elemanlarına göre envansiyonlar ve prelüd – füglerin eğitsel özelliklerinin 
analizi 
 

Öğretim elemanlarına göre envansiyonlar ve prelüd – fügler eğitsel özelliklere sahiptir. 
Bu eserler sahip olduğu özelliklerinden dolayı da eğitimde çok büyük öneme sarf etmektedir. 
Bu eserlerin en önemli özelliği barok stil kavramının geliştirilmesi olarak görülmektedir. Bu 
özelliğinin yanında polifoni anlayışının öğretilmesi, süslenmelerin öğretilmesi, kontrpuan 
tekniğinin kavratılması, birden çok partinin aynı anda duyurulması özelliği, tutan sesleri 
kavratması, müziksel anlatımı geliştirmesi ve önceden kazanılmış davranışları içinde 
barındırması olarak nitelendirilmiştir. Altı piyano öğretim elemanından alınan görüşler tablo 
2. 3 de nicelleştirerek kodlanmıştır.  
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Tablo 2. 3. Öğretim elemanlarına göre envansiyonlar ve prelüd – füglerin eğitsel 
özellikleri. ( According to the instructors and the prelude envansiyonlar - Fugues educational 
features.) 

 
Envansiyonlar ve Prelüd – Füglerin Eğitsel 

Özellikleri 
f 

Barok stil kavramını geliştirir. 6 
Polifoni yapısını öğretir. 5 

Süslemeleri öğretir. 4 
Kontrpuan stilini öğretir.  3 

Birden çok partinin aynı anda duyurulmasını 
öğretir. 

3 

Tutan sesleri öğretir.  3 
Müziksel anlatımı öğretir. 3 

Önceden kazanılan davranışları pekiştirir.  1 
 

 
3. Öğretim elemanlarının barok stilinde yazılan bu eserlerde pedal kullanımına ilişkin 

görüşlerinin analizi 
 

Öğretim elemanlarına yapılan görüşme sonucunda barok stilinde yazılan bu eserleri 
çalarken pedal kullanılmadığı saptanmıştır. Bu eserlerin orijinallerinde pedal kullanılmadığı 
söylenmiş ve pedal kullanılabilecek uzun pasajların olmadığını vurgulamışlardır. Teknik 
açıdan da tehlike yaratılabildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca pedal kullanımının temalar açısından 
uygun olmadığı, temaların birbirine girme tehlikesinden uzak tutulması gerekliliğini 
söylemişlerdir. Polifonik yapının bozulması nedeniyle de pedal kullanılmaması gerekliliğini 
bir kez daha vurgulamışlardır. Ancak prelüd ve fügleri çalarken çeyrek pedalların basılması 
gerekliliği vurgulanmış olup, temaları bozmamak kaydıyla cümlelemelerde yarım pedal 
tekniğine bile başvurulabilineceği sonucuna varılmıştır. Özellikle prelüdlerde çeyrek pedallara 
yer verilmesi klavsen tınılarının verilmesine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte bazı 
öğretim elemanları da bunun tam tersi olarak pedal kullanımını Bach’ın hiçbir yapıtında 
kullanılmaması gerektiğini vurgulamışlardır. Altı piyano öğretim elemanından alınan görüşler 
tablo 2. 4 de nicelleştirerek kodlanmıştır.  
 

Tablo 2. 4. Öğretim elemanlarının envansiyonlar ve prelüd – füglerin çalınışında pedal 
kullanımına ilişkin görüşleri. (Envansion and preludes - Fugues teaching staff playback on the 
use of pedal feedback.) 
 

Barok Eserlerinde Pedal Kullanımı f 
Orijinalinde pedal işaretleri yoktur.  6 

Pedal ile bağlanacak uzun pasajlar yoktur. 5 
Teknik açıdan tehlikedir. 5 

Temalar açısından tehlikedir. 5 
Temalar pedal kullanımında birbirine girmektedir. 4 

Polifonik yapıyı bozmaktadır. 3 
Prelüdlerde cümleler yarım pedalla olabilir. 2 

Füglerde çeyrek pedallar kullanılır. 1 
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4. Öğretim elamanlarının envansiyon ve prelüd – füglerin çalınışı hakkında 
görüşlerinin analizi 

 
Öğretim elemanları bu eserlerin orijinallerinin piyano için yazılmadığı 

görüşündedirler. Klavsen ve klavikord için bestelenen bu eserleri piyanoda çalarken klavsen 
tınılarını tam manasıyla yansıtabilecek yorumla çalınması gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu 
eserlerin formlarında genel havayı verebilmek içinse motif ve cümlelemelere dikkat edilmesi 
görüşündedirler. Birden çok partiye sahip olan bu eserleri çalarken her bir parti benliğini ve 
yapısını kaybetmeden duyurulmalıdır görüşünü söyleyen öğretim elemanları aynı zamanda 
şarkı söyler gibi çalınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu eserleri çalarken temalar öne 
çıkarılmalı, diğer partiler ise tema çalarken daha kısık sesle çalınmalı yani temaya eşlik 
etmelidir görüşlerini belirtmişlerdir. Bunları yaparken nüanslar abartılmamalı, ne çok kuvvetli 
nede çok kısık sesle çalınmamalıdır. Crescendo ve diminuendolar abartılmadan yapılmalıdır. 
Çalınırken en önemli olan süslemelerin doğru bilinmesi ve doğru uygulanması görüşünü 
savunan öğretim elemanları romantik dönem eserleri gibi ritimlerin çekilmemesi veya 
hızlanılmaması gerekliliğini vurgulamışlarıdır. Son olarak ise eserlerin yukarısında yazan hız 
terimlerinin günümüz hız terimleriyle karışılmamasını belirtmişlerdir. Altı piyano öğretim 
elemanından alınan görüşler tablo 2. 5 de nicelleştirerek kodlanmıştır.  
 

Tablo 2. 5. Öğretim elamanlarının envansiyon ve prelüd – füglerin çalınışı hakkında 
görüşlerinin kodlanması (Envansion and preludes - fugues didactic coding of opinion about 
the playing.) 
 

Bu Eserlerin Yorum Özellikleri f 
Piyano için yazılmamıştır. 6 

Klavsen tınılarına yakın bir yorum gerektirir. 6 
Motif ve cümlelemelere dikkat edilmelidir. 6 

Temalar öne çıkarılarak çalınmalıdır. 5 
Yan temalar ana temaya eşlik etmelidir. 5 

Partiler benliğini kaybetmemelidir. 4 
Şarkı söyler gibi çalınmalıdır. 3 

Nüanslar abartılmamalıdır. 3 
Ritimler eşit olmalıdır. 2 

Hız terimlerine dikkat edilmelidir. 2 
 
 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
3. 1. SONUÇLAR 

 
• J.S.Bach, küçük bir temadan harikalar yaratabilen, gölgesiyle bütün insanlığı etkileyen 

ve piyano edebiyatına ölümsüz eserler bırakan büyük bir bestecidir.  
• Eğitim amaçlı yapıtlarını oğlu Fridemann’ın eğitimi için bestelemiştir ve bu yapıtlar 

günümüzde halen kullanılmakta olup, piyanistlerin konser repertuarlarında bile yer 
almaktadır.  

• Bach, hemen hemen bütün eserlerini org,  klavsen ve klavikord için bestelemiştir. 
Envansiyonlar ve prelüd – fügler de bu çalgılar için yazılmış küçük eserlerdir. Bu 
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eserler klavsen tınılarını elde edecek tam bir yorum gerektirir. Bu yüzden teknik iyi 
irdelenmeli ve özümsenmelidir.  

• Yapılan analizlerinin sonucunda, görüşme yapılan öğretim elemanlarının envansiyon 
ve prelüd – füglerin eğitim fakültelerinde sıklıkla kullandıkları sonucu ortaya 
çıkmıştır. Kontrpuan sitilinin öğretilmesi, tema yapısının kavratılması, tutan seslerin 
öğretilmesi, legato ve portato tekniğini özümsenmesi açısından bu eserlerin 
kullanıldığı saptanmıştır. 

• Yapılan analizlerin sonucunda, görüşme yapılan öğretim elemanlarının envansiyon ve 
prelüd – fügleri öğrenciye öğretirken bir takım problemlerle karşılaştıkları 
saptanmıştır. Bu eserlerin teknik ve tematik açıdan zor eserler olduğu, öğrencilerin 
ezgileri sevmedikleri nüans kısmında zorlandıkları ve süslemelerin zor olduğu sonucu 
ortaya çıkmıştır.  

• Yapılan analizlerin sonucunda, görüşme yapılan öğretim elemanlarının envansiyon ve 
prelüd – füglerin çok önemli eğitsel özelliklerinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 
eserlerde barok stil kavramı, polifoni yapısının öğretilmesi, süslemelerin kavratılması, 
tutan seslerin öğrenilmesi, müziksel anlatımın öğretilmesi ve önceden kazanılmış 
davranışları tekrarlatması bakımından önem taşıdığı sonucu görülmektedir. 

• Bu eserlerin çalınması sırasında pedal kullanımına yer verilmediği sonucu ortaya 
çıkmıştır. Orijinallerinde pedal işaretlerinin olmadığı, pedal kullanılmasına gerek 
duyulmayacak pasajların olmadığı, temaların pedal yüzünden birbirine girmesi ve 
polifoni yapısının pedal ile bozulacağı belirtilmiştir. 

• Bu eserlerin piyano için yazılmadığı görülmüştür. Bu yüzden yorumlanırken barok 
stilindeki çalgılara özgü bir yorum gerektirecek çalış uygun olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu yüzden teknik iyi irdelenmeli ve özümsenmelidir. Teknik düşünmenin yanında 
yorumsal olarak barok stili dışına çıkılmaması gerekliliği vurgulanmıştır. 

 
3. 2. ÖNERİLER 

 
• J. S. Bach’ın eğitim yapıtlarından olan bu eserleri günümüzde birçok piyanist konser 

repertuarlarında çalmaktadır. Bu da öğrenciler tarafından teknolojik araçlarla takip 
edilmekte ve yorumsal olarak bu piyanistlerin çalışına benzetmeye çalışmaktadırlar. 
Bu yüzden piyanistlerin öğrencilere örnek olmasından dolayı bu eserleri barok stiline 
uygun çalması gerekliliği önemlidir. Piyanistler bunun yanında bu eserleri daha çok 
repertuarlarına almalı, bu eserlerin piyano edebiyatındaki önemini yükseltmelidir. 
Böylelikle öğrencilerin bu eserlerin önemini daha fazla kavrayacakları ve heves 
duyacakları düşünülmektedir. 

• Öğretim elemanları bu eserleri öğrenci ihtiyacına göre belirlemeli ve çaldırmalıdır. 
Eğitim fakültelerinde yan dal piyano olmasından dolayı piyano dersinin gereklilikleri 
tam anlamıyla yerine getirilmemektedir. Bunun nedenleri arasında öğrencinin bu dersi 
sevmemesi olarak gösterilebilir. Bu yüzden öğretim elemanları bu eserler arasından en 
bilinen ve amaca en uygun envansiyonları seçmeli, öğrenciye örneklemeli ve onu 
sevdirecek yeni öğretim yaklaşımları arayışına girmeleri gerekliliği düşünülmektedir. 

• Bu eserlerin teknik ve yorum açısından zorluğu şüphesizdir. Ancak bunun zor olması 
demek bu eserleri çaldırmamak anlamına gelmemelidir. Öğrenci zorlansa bile 
zorlanılan pasajları tek tek ele alıp çalıştırılması gerekmektedir. Yorum açısından da 
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öğrenciye bu eserlerin yorumlanması konusunda dönütler verilmesi öğrenciye pratik 
yönde olumlu kazanımlar sağlanması düşünülmektedir.   

• Envansiyonlar ve prelüd – füglerin çalımında pedal kullanılmaması öngörülmektedir. 
Ancak bazı zor durumlarda çeyrek pedallara yer verilmesi kaçınılmaz bir durumdur. 
Bach’ın eserlerinde pedal işaretleri olmaması demek tamamen pedalı yok saymak 
anlamına gelmemelidir. Tematik yapıyı bozmadan, temaları birbirine geçirmeden ve 
polifonik yapıyı bozmayacak şekilde öğretmen gözetimi altında pedal 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK∗ 

 
 

 

 

 

Öğr. Gör. H. Tezcan UYSAL∗∗ 

Öz 

Konut yapı kooperatifleri, en yaygın kooperatif türü olmakla birlikte geçmişten 
günümüze toplumun barınma ihtiyacını karşılayan doğal bir örgütlenmedir. Öncelikli amacı, 
birey ekonomilerine en kısa sürede, en ekonomik ve en kaliteli yapıları kooperatif etki olarak 
sunmaktır. Ancak bu örgütlerdeki iç ve dış denetim eksikliği ile yasal düzenlemelerdeki 
boşluklar yüzünden zaman içerisinde bu amaçtan sapılmış ve kooperatifzede kavramı ortaya 
çıkmıştır. Kooperatifzedelerin ortaya çıkmasında en büyük etken kooperatif yönetimi ile 
müteahhit firma arasındaki hileli ilişkidir. Hileli ilişkilerin bulunduğu bir kooperatifte 
yolsuzluk ve usulsüzlük kaçınılmazdır. Bu kooperatiflerde gerçekleşen parasal konulardaki 
yolsuzluklar kısa vadede ortaklara maddi zarar vermektedir. Ancak yapılan usulsüzlükler ise 
denetim eksikliği yüzünden uzun vadede deprem gibi afetlerle fark edilmekte ve dönüşü 
olmayan büyük manevi kayıplara sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada, konut yapı kooperatiflerinde yaşanan hileli ilişkilerin kooperatif 
ortakları üzerindeki sonuçları yaşanmış olaylarla örneklendirilerek, konut yapı 
kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlük anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konut Yapı Kooperatifi, Yolsuzluk, Usulsüzlük, Kooperatifzede 

CORRUPTION AND IMPROPRIETY IN HOUSING COOPERATIVE 

Abstract 

As well as being most common cooperative type, housing cooperative is also a 
spontaneous organization, which supply the needs of people from past to present. The 
primary purpose of housing cooperative is to offer the most economical and most qualified 
buildings as impact of cooperatives to individual economies as soon as possible. However, it 
deviated from this purpose, and the term “cooperative victim” occurred owing to the lack of 
interior and exterior audit in the cooperatives and the loophole in the legal arrangement. The 
main impact on occurring cooperative victims is the fraudulent relationship between the 
management of cooperative and the contractor. Corruption and impropriety is inevitable in 
the cooperatives having fraudulent relationships. Corruption in money matters, which occurs 
in these cooperatives, damages partners financially in the short term. Nevertheless, the 
improprieties are noticed with disasters such as earthquake in the long term, because of the 
lack of audit, and it causes beyond retrieve and great non-pecuniary loss.  
                                                            

∗ Bu makalenin bir kısmı yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
∗∗ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak M.Y.O., h.tezcanuysal@hotmail.com 
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In this study, it was tried to explain corruption and impropriety in housing 
cooperative by illustrating the effects of the fraudulent relationships in housing cooperatives 
on the cooperative partners with the real life events. 

Key Words: Housing Cooperative, Corruption, Impropriety, Cooperative Victim 

 

GİRİŞ 
Barınma ihtiyacı, bireylerin en temel ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın giderilmesi için birey 

ekonomileri çeşitli konut edinme yollarına başvurmaktadır. Geçmiş yüzyıldan günümüze 
kadar ki süreçte yaşanan savaşlar ve ekonomik krizler yüzünden fakirleşen toplumlarda 
özellikle konut edinimi daha zor bir hal almıştır. Toplumlar da çareyi halk örgütlenmesi de 
denilen kooperatifçilikte bulmuştur. Devletlerde bu hareketi destekleyerek gerekli hukuki 
düzenlemeleri getirmiştir. Özellikle kooperatifçiliği destekleyici hareketlerin başında vergi 
muafiyeti getirilerek büyük bir atılım yaşanmıştır. Devletler açısından, bireylerin barınma 
ihtiyacını karşılama yükümlülüğünü paylaştığı için de konut yapı kooperatifleri çoğu zaman 
desteklenmiştir. Fakat getirilen vergi muafiyetleriyle birlikte konut yapı kooperatifleri bazı 
kesimlerin iştihanı kabartmıştır. Yap-satçı diye ifade edilen aslında bir işletme sıfatı 
taşımayan, kişiler ve kişilerin düşüncelerinden oluşan örgütlenmeler müteahhit adı altında 
inşaat yapmaya başlamıştır. Kendilerini finanse edebilmek için ise sanki doğal bir 
örgütlenmeymiş gibi kooperatifler kurdurarak konut sahibi olmayı isteyen birey 
ekonomilerini kurban seçmişlerdir. 

Kooperatiflerin müteahhit firmalar tarafından siparişle kurulduğu sistemde yapı 
denetimlerinin de yapılmaması yolsuzluk ve usulsüzlüğe destek vermiştir. Yapıların denetimi 
dışında kooperatif ve müteahhit firma ilişkisinin de denetlenmemesi ve bazı bireylerin 
kooperatif evlerini ucuz olmalarından dolayı yatırım aracı görerek sadece banka üzerinden 
kooperatifle ilişki kurması sonucu yolsuzluk ve usulsüzlük giderek artmıştır. Bunun sonucu 
olarak da kooperatifzede kavramı ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada konut yapı kooperatiflerindeki yolsuzluklar ve usulsüzlükler 
örneklendirilerek toplumda yaptığı tahribat anlatılmaya çalışılacaktır.  

2. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ 
Konut yapı kooperatifleri, ev sahibi olmak istedikleri halde, kendi güçlükleriyle bu 

işi başaramayanların bir araya gelmeleriyle doğan örgütlerdir. Bunların bir özelliği, 
amaçlarının gerçekleştirilmesiyle fonksiyonlarını bitirmesi ve tasfiyeye gitmesidir.1 

Kooperatifler içinde sayıca en fazla sayıya sahip olan tür, konut yapı 
kooperatifleridir. Toplam 59.129 konut yapı kooperatifi bulunmaktadır ki, bu rakam toplam 
kooperatif sayısı içinde % 68’lik bir payı ifade etmektedir ( Bkz. Şekil 1).  

                                                            

1  İhsan Memiş, Kooperatifçiliğin Düşünce Tarihi ve Uygulaması, Ankara: Başarı Matbaacılık, 1985, s.132. 
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Şekil 1: Kooperatiflerin Yüzdesel Dağılımı (Kooperatif Sayısına Göre) 
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Strateji Belgesi 2010-2014, Ankara, 2010, s. 13.  

Ortak sayısı bakımından da yine konut yapı kooperatifleri ilk sıradadır. Toplam 
8.446.469 kişiden 2.150.860 kişi konut yapı kooperatifi ortağıdır. Kooperatif ve ortak sayıları 
ile ilgili ayrıntılı analizler yapıldığında, tarımsal amaçlı kooperatiflerde kooperatif başına 
düşen ortak sayısının daha fazla, tarım dışı kooperatiflerde ise daha az olduğu görülmektedir. 
Ülkemiz kooperatifçiliğinin genel karakteristiği, az ortaklı kooperatif yapısının hâkim 
olmasıdır. Örneğin; en fazla kooperatif sayısına sahip olan konut yapı kooperatiflerinde 
kooperatif başına düşen ortalama ortak sayısı 50’nin altındadır.2 

3. YOLSUZLUĞUN ÖRGÜTSEL BOYUTU  

Örgütlerde ve kurumlarda karşılaşılan yolsuzlukların oluşumunda hem işletmenin iç 
ve yakın çevresi hem de dış çevre faktörleri etkili olmaktadır. Yolsuzluğun nedenleri çok 
çeşitli ve çok yönlüdür. Bu nedenler, genel olarak; bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak 
sınıflandırılabileceği gibi; aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yönetsel, ekonomik ve sosyal 
ana başlıkları altında da sınıflandırılabilir (Bkz. Tablo 1). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

2  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Strateji Belgesi 2010-2014, Ankara, 2010, s. 13.  
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Tablo 1 
Yolsuzluğun Nedenleri 

Yönetsel Nedenler Ekonomik Nedenler Sosyal Nedenler 

• Merkeziyetçi ve statükocu yapı 

• Bürokratik işlemlerin çokluğu ve 

gizlilik içinde yapılması 

• Ücretlerin yetersiz, dengesiz ve eşit 

olmayışı 

• Kamu kadrolarının şişkinliği 

• Üst düzey yöneticilerin sık, sık 

değişmesi 

• Hesap verme ve denetleme 

mekanizmalarının zayıf olması 

• Adli sistemin zayıf olması 

• Enflasyon 

• Devletin ekonomideki 

ağırlığı 

• Kayıt dışı ekonomi 

• Gelir dağılımındaki 

adaletsizlik 

• Medya - ticaret ilişkisi 

• Siyasetin finansmanı 

• Özelleştirmelerde şeffaflık 

olmaması 

• Eğitimin yetersizliği 

• Yurttaşlık bilincinin 

oluşmamış olması 

• Sivil toplum 

örgütlerinin yetersizliği

• Olumsuz toplumsal 

algılar 

• Rüşveti destekleyen 

kültürel yapı 

Kaynak: Sait Gürbüz ve Onur Dikmenli, “Örgütsel Açıdan Yolsuzluk: Kavramsal Yönü, Özelliği, İşletme 
Çevresi, Örgütsel Davranış ve Örgüt Mimarisi Bağlamında Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi,  Sayı.22 (2009), s.224. 

Caiden’e göre yolsuzlukların ortaya çıkmasında bireysel nedenlerden çok örgütsel 
etmenler daha büyük önem kazanmakta ve organizasyonun sistematik hataları ve örgütsel 
yapı yolsuzlukların görülmesinde etkili olmaktadır.3 

Örgütlerde meydana gelen yolsuzluklar çeşitli seviyelerde (ekip, departman, bölüm, 
şube yâda işletmenin tamamı) olmakta ve örgütsel açıdan sonuçları da buna göre değişiklik 
göstermektedir. 

Örgütlerde yolsuzluklar örgütün herhangi bir departmanında veya şubesinde 
meydana gelebileceği gibi çeşitli yönetici kademelerinde de (üst, orta ve alt kademe 
yöneticileri) olabilmektedir. Şekil 2’de örgütlerdeki yolsuzluğun hiyerarşik seviye ve 
yolsuzluğun şiddetine göre geliştirilmiş bir model görülmektedir.4 

                                                            

3  Sait Gürbüz ve Onur Dikmenli, “Örgütsel Açıdan Yolsuzluk: Kavramsal Yönü, Özelliği, İşletme Çevresi, 
Örgütsel Davranış ve Örgüt Mimarisi Bağlamında Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi,  Sayı.22 (2009), s.224. 
4  Gürbüz, s.227.  
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Şekil 2: Örgütsel Yolsuzluk Seviyeleri 

4. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE HİLELİ İLİŞKİLER 
Konut yapı kooperatifleri inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve kooperatifler 

arasında ortak sayısı bakımından ilk sırada yer alan, ortaklarının barınma ihtiyacını 
karşılamaya yönelik bir kooperatif türüdür. Bu kooperatifler kuruluş amaçlarını 
gerçekleştirmek ve faaliyete geçmek için gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili 
müteahhit firmayla anlaşırlar. Burada önemli olan nokta, kooperatif yönetimiyle müteahhit 
firma arasındaki ilişkinin türüdür. Söz konusu müteahhit firmanın seçiminde kural, usul veya 
takip olmaması bazı oluşumlarda hileli ilişkileri teşvik etmektedir. Bu oluşumlar, 
yolsuzluklarla ortak paydada değerlendirildiğinde karşılıklı ilişkilerin sıradan ticari bir ilişki 
olmadığı anlaşılmaktadır.  

Kötü niyetli müteahhit firmaların kendi belirledikleri şahıslara kooperatif kurdurarak 
kooperatifle otomatikman ticari ilişkiye girmesine sık rastlanmaktadır. Bu şahısların değişik 
isimlerle kooperatif kurması, bu sürecin takip edilememesi, denetim yoksunluğu ve ispat 
yapılamamasına dayalı olarak gerekli cezai işlemlerin de gerçekleştirilememesi, zaman 
içerisinde kötü niyetli şahısların konut yapı kooperatiflerini adeta bir rant yeri olarak 
görmesine sebep olmuştur. 

Binlerce ortağın mağduriyeti, toplanan aidatların yok olması, sözlü iflas açıklanması, 
yöneticilerin ortadan kaybolması, yarım bırakılan inşaatlar, karkas bedeli ödenerek alınan 
peyzajı yapılmamış konutlar vb. tüm bu sorunların temelinde kooperatiflerin ne amaçla 
kurulduğu, müteahhit firmayla ilişkilerinin türü ve yönü,  kooperatifin, kurucu ortakların ve 
müteahhit firmanın geçmişinin bilinmemesi yer almaktadır. 

Kooperatif yönetiminin tahsilât yapmasına bağlı olarak gelişen inşaat süreci, kötü 
niyet kullanımıyla tersine dönmektedir. Elde edilen gelirlerin düzensiz olarak müteahhit 
firmaya aktarılması, bu gelirlerin konutların yapımında değil de şirket yöneticilerinin şahsi 
veya ticari borçlarında kullanılmasıyla kısır bir döngü içine girilmektedir. Söz konusu bu para 
akışı, konut yapı kooperatifi ve müteahhit firma arasındaki hileli ilişkinin türünü 
oluşturmaktadır. 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak inşaat sektöründe de önemli gelişmeler 
yaşanmış, hazır beton dökümleriyle çok kısa sürede karkas yapı aşamasına ulaşılabilmiştir. 
Bu teknolojik gelişmelere rağmen konut yapı kooperatiflerinde 10 yılı aşkın süredir inşaatı 
tamamlanamayan konutlarının varlığı bir gerçektir. Konut yapı kooperatiflerinin tek finans 
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kaynağı olan ortaklar, yükümlülüklerini yerine getirseler dahi bu inşaatlarla 
karşılaşabilmekteler. Bunun nedeni ortakların kooperatifi değil, aslında müteahhit firmayı 
finanse etmesidir. Bu işlem sık başvurulan, müteahhit firmanın yaşam süresini uzatmaya 
yönelik bilinen bir stratejidir.  Bu konuda kooperatif anasözleşmesinde ortaklar lehine bir süre 
kısıtlaması veya yaptırım gösterilmediğinden süreç ortaklar aleyhine işlemektedir. 

 4.1 Yolsuzluk ve Usulsüzlük 
Kooperatifzede, kooperatiflerden maddi ve/veya manevi zarar gören kişi veya kurum 

olarak tanımlanabilir. Bu kavram son dönemlerde gittikçe artan konut yapı kooperatifi 
yolsuzluklarıyla ortaya çıkmıştır.  

Konut yapı kooperatiflerinin sistematik sorunları dışında en önemli sorunları 
yolsuzluk ve usulsüzlüktür. Öyle ki, kooperatiflerdeki yolsuzluklar medyaya kadar ulaşmış ve 
birçok ünlü isim de yolsuzluğun mağduru olmuştur. Ancak ortakların mağduriyetleriyle ilgili 
girişimlerin çoğu sonuçsuz kalmıştır. Bu durumun çok çeşitli sebepleri bulunmakla birlikte en 
önemli sebebi; kooperatif ortaklarından toplanan aidatların müteahhit firmaya iş karşılığı 
olmaksızın fazla miktarda aktarılması, sonrasında kooperatif yöneticilerinin ortadan 
kaybolması ve müteahhit firmayla ilişkinin bitmesidir. Aşağıda bu duruma örnek olarak 
yaşanmış bir olay anlatılmaktadır; 

“Milletvekilleri de Kooperatifzede Oldu 
Kooperatifzedeler arasına milletvekilleri de katıldı. Üyelerinin büyük çoğunluğu 

milletvekili olan Ankara'nın en ünlü kooperatiflerinden Atakent Konut Yapı Kooperatifi'nde, 
457 milyar liralık usulsüzlük belirlendi.  

1993 yılında milletvekillerince kurulan Atakent Kooperatifi'nde Ankara 17'nci Sulh 
Hukuk Mahkemesi Bilirkişi Heyetinin yaptığı inceleme sonunda, müteahhit firmaya 457 
milyar lira fazla ödeme yapıldığı ortaya çıkarıldı. Milletvekillerinin lüks bir konut özlemiyle 
kurduğu, Ahlatlıbel'de tribleks villalardan oluşan kooperatif inşaatı 5 yıldır sürüyor.  

Üyeleri arasında Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Kamer Genç, Ali Naci Tuncer, İsmail 
Coşar, Mehmet Sevigen, Ali Dinçer, Nihat Matkap, Mahmut Duyar ve Alparslan Türkeş ve 
oğlu Tuğrul Türkeş'in de bulunduğu kooperatifte yaşanan tartışmalar nedeniyle, 5 yılda 3 kez 
yönetim değişikliği yaşandı. Kooperatif yönetiminde bulunan DYP eski Milletvekili Orhan 
Şendağ, ANAP eski Milletvekili Haluk Müftüler ve CHP eski Milletvekili Haydar Oymak, 
geçen yıl yönetimden düşürüldü.  

Usulsüzlük, iki yönetim kurulu üyesinin hesaplardan kuşkulanarak mahkemeye 
başvurmasıyla ortaya çıktı. Ankara 17 Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi tayin ederek 
kooperatif hesaplarını inceletti. 14 Nisan 1999 tarihinde tamamlanarak mahkemeye sunulan 
bilirkişi raporunda, kooperatiften müteahhit firmaya 1997 yılına kadar 146 milyar lira, 1998 
yılına kadar 275 milyar lira ve 1999 yılına kadar ise toplam 457 milyar lira fazla ödeme 
yapıldığı belirlendi. Yaklaşık yarım trilyonluk bu ödeme 280 üyeli kooperatifi karıştırdı. Yeni 
yönetim, kooperatifin 9 Mayıs Pazar günü yapılacak genel kurulunda eski yöneticiler 
hakkında ‘Suç duyurusu’ kararı çıkarmaya çalışırken, suçlanan eski yönetim de, ‘Usulsüzlük 
yok. Bu tartışmalar inşaatı durduracak’ propagandasıyla yeniden yönetime gelmeye çalışıyor. 
Pazar günü yapılacak genel kurul toplantısında suç duyurusu kararı alınması halinde, 
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‘Müteahhit firmaya fazla ödeme yapmakla suçlanan eski yöneticiler DYP'li Şendağ, ANAP'lı 
Müftüler ve CHP'li Oymak mahkemeye verilecek.5” 

Yaşanmış bu örnekte de görüldüğü gibi kooperatif ve müteahhit firma arasında hileli 
bir ilişki mevcuttur. Konut yapı kooperatiflerinde gerçekleştirilen yolsuzlukların temelinde 
müteahhit firma ilişkisi yer almaktadır. Aşağıda konut yapı kooperatiflerinde yapılan çeşitli 
yolsuzluk yöntemleri ifade edilmiştir; 

• Kooperatif inşaatlarının ihale yöntemiyle yaptırıldığı bazı kooperatiflerde, 
göstermelik ihaleler yapılması, ihale yapılırken müteahhitlerle çeşitli rüşvet pazarlıkları 
yapılması. 

• Kooperatifle arsa sahibi veya müteahhit arasında kat karşılığı inşaat yapım 
sözleşmesi yapılırken, arsa sahibinin veya müteahhidin tanıdık olması nedeniyle kooperatif 
aleyhine olacak şekilde oran belirlenmesi, daha sonra arsa sahibi veya müteahhitle 
yöneticilerin yaptığı gizli anlaşma sonucu elde edilen menfaatin paylaşılması. 

• Genel kurul öncesi yönetim kurulunun yakınlarını kayıt üzerinde ortak 
kaydedip, genel kurulda istenilen kararları aldırdıktan sonra bunların tekrar ortaklıktan 
çıkarılması. 

• Müteahhidin arsa sahibi olması ve hileli ilişkilerle kooperatifin de yönetiminde 
olması, inşaatları da kendi firmasının yapması, böylece hakedişlerle, faturalarla vs. istediği 
şekilde oynaması. 

• Kooperatif inşaatlarının yönetim kurulu üyeleri veya yakınlarının sahip olduğu 
şirkete ihale edilmesi, kooperatife alınan inşaat malzemelerinin yönetici veya yakınlarının 
sahibi olduğu şirketten fahiş fiyatlarla alınması. 

• Kooperatif inşaatlarının yapımı için düzenlenen ihalede, en düşük teklifi veren 
firmayla sözleşme yapıldıktan sonra aynı firmayla kısa bir süre sonra hiçbir neden 
gösterilmeksizin yeni bir sözleşme yapılarak fiyat farkı verilmesi. 

• Genel kurullarda vekaletle oy verme işlemlerinde herhangi bir şekil 
zorunluluğu bulunmaması nedeniyle sahte imzalarla vekâletname düzenlenmesi. 

• Yanıltıcı reklâm vererek aidatları az ve sabit gösterip ortak kaydederek bir 
miktar para topladıktan sonra kooperatif aidatlarının genel kurulda kasıtlı olarak birden, aşırı 
yükseltilerek bu şekildeki aidatlarını ödeyemeyecek durumda olan ortakların kooperatiften 
ayrılmak zorunda bırakılmaları ve böylece boşalan konutları yönetim kurulu üyelerinin 
kendilerinin almaları ya da yakınlarını yeni ortak olarak kaydetmeleri, ya da boşalan konutun 
devrinin kooperatifçe yapılması durumunda bu devir işleminde yöneticilerin menfaat 
sağlamaları. 

• Kooperatife iş yapan tanıdık kimselere veya firmalara fazla ödeme yapılması. 

                                                            

5  Milletvekilleri Kooperatifzede Oldu, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=-78060 (3 
Temmuz 2011).  
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• Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, 
risturn ve yolluk dışında başka adlar altında ödeme yapılması, yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin sigorta primlerinin kooperatifçe yatırılması, bunlara kıdem tazminatı ödenmesi. 

• Kooperatifin özellikle kuruluş aşamasında toplanan aidat miktarının az olduğu 
dönemlerde hayali olarak borçlandırılması, sonradan bu borcun kooperatifçe ödenmesi. 

• Eşitlik ilkesine aykırı olarak yönetici ve yakınlarından eksik aidat alınması ya 
da bunlardan gecikme faizi alınmaması. 

• Hisse devirlerinde; devreden ile devralanın birbirlerini tanımadan yaptıkları 
devir işlemlerinde yöneticilerin devir rakamlarını farklı göstermek suretiyle menfaat temin 
etmeleri, 

• Kooperatifçe satılan malzemelerin (demirbaş niteliğindeki araç vs.) piyasa 
rayicinden çok aşağı bir şekilde yönetici ve yakınlarına satılması, 

• Kooperatif kurulmasından sonra ortak kaydı yapılırken ortaklardan alınan 
peşinatlarla birlikte yöneticilerin ortadan kaybolmaları. 

• Kooperatif yöneticilerinin yakınlarının çalışmadıkları halde çalıştırılıyor 
gösterilip onlara sigorta ve ücret ödenmesi. 

• Yıllık aidatını peşin olarak ödeyen ortakların, aidatlarının yöneticilerce taksit 
taksit kaydedilmesi ve bu sürede diğer paraların yöneticiler tarafından değişik şekillerde 
değerlendirilmesi, yıllık aidatı için tek bir senet ya da çek veren ortağın, bu çekinin veya 
senedinin vadesi gelene kadar yöneticilerin kendi işlerinde kullanması. 

• Ortaklar arasında eşitlik ilkesine aykırı olarak hareket edilmek suretiyle aynı 
konumda olan ortak ihraç edilirken yöneticilerin ya da yakınları olan ortakların ihraç 
edilmemeleri, ihtar, ihraç ve aidat toplama işlerinde ayrımcılık yapılması. 

• Kooperatif yönetiminin müteahhit firma tarafından yapılmasıyla birlikte 
yapılarda ucuz, kalitesiz, dayanıksız ve sağlıksız malzeme kullanılması, bu şekilde organize 
olan örgüt içerisindeki yapı denetiminin ise yine kâğıt üzerinde yapılmasıdır. 

Kooperatif yöneticilerinin, kooperatifin para ve mallarını, ortakların amaçlarının 
gerçekleşmesi doğrultusunda kullanması; denetçilerin de yapılan işlemlerin doğruluğunu 
denetlemesi gerekir. Yönetim kurulu üyelerinin; kooperatif çıkarlarını bir kenara bırakarak, 
kooperatifin kaynaklarını kendilerinin veya başkalarının yararına kullanması, hukuki ve cezai 
sorumluluklarını gerektirir. Böyle bir durumda ortakların 1/10'u, kooperatifin olağanüstü 
genel kurul toplantısına davet edilmesi için harekete geçmeli ve gündeme Hesap Tetkik 
Komisyonu seçiminin konulmasını istemelidir. Hesap Tetkik Komisyonu, yapacağı inceleme 
sonucunda kooperatif kaynaklarının amaçları dışında kullanıldığını tespit ederse, yönetim 
kurulu üyeleri, genel kurulda ibra edilmeyerek haklarında "tazminat davası" açılmalıdır. 
Ayrıca, ilgililer hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulmalıdır.6 

                                                            

6 Cafer Tayyar Çöklü, Uygulamada Yapı Kooperatifleri Kuruluştan Tasfiyeye Kadar 330 Soru 330 Yanıt, 
İstanbul: Beta, 2004, s.369. 
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Konut yapı kooperatiflerinde sık başvurulan yolsuzluk türü, inşaat yapımında kötü 
ve/veya eksik malzeme kullanılmasıdır. Söz konusu durumda Müteahhit, “Konutların 
yapımıyla ilgili kusurlardan” dolayı kooperatife karşı sorumludur. Bu sorumluluk konutların 
teslim tarihinden itibaren “5 yıl geçmekle” zaman aşımına uğrar. 

Teslim edilen konutlar, müteahhidin zikrettiği ve sözleşmede öngörülen nitelikleri 
taşıması gerekir. Aksi halde, teslim edilen konutların ayıbından (kusurundan) müteahhit 
sorumludur. Sorumluluğun koşulları: Müteahhidin sözleşme konusu daireleri tamamlayarak 
kooperatife teslim etmesi, teslim edilen dairelerin ayıplı olması ve ayıbın gizli olması gerekir. 
Ayrıca kooperatif yönetiminin, bilirkişiler kanalıyla konutlardaki ayıpları tespit ettirerek, 
bunu müteahhide bildirmesi zorunludur. Kooperatif, konutların yapımıyla ilgili kusurlardan 
dolayı müteahhide, yapıma iştirak eden mimar ve mühendise karşı olan haklarını, konutların 
teslim tarihinden itibaren başlayarak "5 yıl" içerisinde talep edebilir (B.K. m. 363/2). Bu süre 
geçilirse kooperatifin hakları zaman aşımına uğrar. Ayıbın kasten gizlenmesi halinde, kısa 
zaman aşımı göz önünde tutulmaz, "10 yıllık" zaman aşımı işler.7 

4.2. Usulsüzlük Sonucu Konut Yapı Kooperatifi Binaları ve Deprem  
Konut yapı kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlük bireyleri sadece maddi 

anlamda zarara sokmamaktadır. Bu yapılarda kağıt üzerinde denetlenmişlik ispatlanmasına 
rağmen 1999 Marmara depreminin ardından 2011 Van depremiyle de konut yapı kooperatifi 
binalarının gerçek durumları tekrar ortaya çıkmıştır. Daha fazla kazanç hırsıyla binalarda 
usulsüzlük yapan şahıslar yüzünden çok sayıda masum insan maalesef vefat etmiştir.  

1999 ve 2011 yılları arasında geçen 12 yıllık bir sürede söz konusu tablonun 
değişmemesi de dikkat çekicidir. En önemli sorun, inşaat sektöründe yap-satçı adını alan 
kişilerin sektörde tutunamayarak çözümü kooperatifçilikte bulmasıdır. Bir kooperatif 
inşaatının ortalama 4 yıl sürdüğü göz önünde bulundurulursa bu küçük birey ekonomilerinin 
ticaretlerini devam ettirebilmesi için konut yapı kooperatifleri bulunmaz bir nimet haline 
gelmiştir. 

Müteahhit şirketleri kar amacıyla, yapı kooperatifleri koşullarının zorlamasıyla 
çalışırlar. Çoğunlukla bilgi ve deneyimleri yetersizdirler. Mesleki eğitim süreçleri “deneme-
yanılma” biçiminde ve kendiliğinden gerçekleşmektedir.8 

                                                            

7  Çöklü, s.426.  
8 Nazım Koçu ve Mustafa Dereli, " Betonarme Karkas Yapılarda Malzeme, Tasarım, Uygulama Hataları ve 
Deprem Etkilerinin Araştırılması ", Deprem Sempozyumu, Çeşme, 23-25 Mart 2005, s.718 
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Şekil 3: Betonarme Karkas Yapıda Malzeme, Tasarım, Uygulama Hataları Sonucu 
Yıkılan Sekiz Katlı Yapı Görünüşü 

 

Betonarme karkas yapılarda malzeme, tasarım, uygulama hatalarının hepsini bir 
arada görmek için daha inşaat aşamasında çöken kooperatif yapısının incelenmesi gerekir. 
Konya’da 3 blok 144 daireden oluşan betonarme karkas konut yapılarında yapılan 
incelemede; temel ve bodrum katı inşaatlarının mevcut hesap ve projelere göre 
gerçekleştirildiği fakat zemin katında ve üst katlarda başka bir proje uygulandığı görülmüştür. 
Yapılan araştırmalarda her katın 8 daire olarak tasarlandığı ve planlandığı, belediye tarafından 
buna izin verilmediği için zemin kattan itibaren proje değiştirilerek 6 daireye göre 
uygulamanın yapıldığı tespit edilmiştir. Zemin ve bodrum katı arasında yapılan proje 
değişikliği sırasında akıl almaz tasarım hataları yapılmıştır. Kolon, kiriş ve döşemelerde 
yapılan araştırmalarda mukavemetin yaklaşık 8 N/mm2 olduğu saptanmıştır. Betonarme 
döşeme kalınlıklarının 5-6cm ye kadar düşürüldüğü tespit edilmiştir. Sonuçta sekiz katlı 
olarak planlanan yapı altıncı kata gelindiğinde kendiliğinden çökmüştür. Bir bloğu çöken 
yapının diğer bloklarında da sağlamlaştırma yapma yönüne gidilmiştir. Bütün bu noktalar göz 
önüne alındığında adı geçen betonarme karkas konut yapılarının can güvenliği bakımından 
belirli güvenlik sınırları içinde kendisinden beklenilen hizmeti veremeyeceği, gelecek yükleri 
taşıyamayacağı, inşaatına devam edilemeyeceği kanaatine varılmıştır. Çöken bir bloğun 
tamamen yıkılarak yeniden yapılması yoluna gidilmiştir. 
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Şekil 4: Yetersiz Denetim ve Kalitesiz Betonarme Yapı 

Betonarme karkas yapılarda kalitesizliğe verilebilecek örneklerden birisi de 
Konya’da 11 katlı 44 daireden oluşan, emanet usulü yaptırılan kooperatif yapısı gösterilebilir 
(Şekil 3). Proje müellifi ayrı, fenni mesulü ayrı olan yapıya 1992’de projesi yapımına 
başlanmış, 1994 de ruhsatı verilmiş, 5 yıl sonra 1999’da ruhsatı tekrar yenilenmiş, yapı 
kullanma ruhsatı ise 2000 yılında verilmiştir. 2 Şubat 2004 tarihinde TS. Şartlarına 
uyulmadan inşa edilen, kalitesiz malzeme, işçilik, üretim, denetimsizlik, uygulama hatalarının 
tümünün bir arada olduğu apartman çökerek telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına 
neden olmuştur (Şekil 4). Yıkılan bu bina ile betonarme yapılarda taşıyıcı sistemin önemi bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. Yapıda kullanılan betonun ve kullanılan malzemelerin kalitesiz 
olması, statik-mimari projeye uyulmayışı çöken bina için yeterli bir gerekçe olarak 
gösterilebilir. Mimari projeye bağlı kalınmayarak malzemelerde değişiklikler yapılmıştır. 
Yapım hatalarının gizlenebilmesi için kaplama malzemeleri gereğinden fazla kullanılarak 
yapıya ek yükler getirilmiştir. Kullanılan kumda ise granülometriye dikkat edilmediği, kum 
ocaklarından alınan standartlara uymayan kumların kullanıldığı, donatılarda mühendislik 
biliminin öngördüğü şartlara uyulmadığı, betonun dozunun yeterli seviyede olmadığı, betonun 
yerleştirilmesi, bakım, sulama koşullarının yeterince sağlanamadığı, beton basınç 
mukavemetinin standartlarda istenilen değerlerin çok altında olduğu yapılan araştırmalarla 
tespit edilmiştir.9 

                                                            

9  Koçu, s.720. 
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Şekil 5: Konut Yapı Kooperatifi İnşaatından Hasar Görüntüsü (3 Katı Yer İçine 
Çökmüş Bir Bina) 

Çay ilçesindeki Sanayi Sitesi ile Konut Yapı Kooperatifi, yüksek hasarın en önemli 
saha bulguları idi.(Bkz. Şekil 6)10 

 
Şekil 6: Konut Yapı Kooperatifi İnşaatından Hasar Görüntüsü – 2 

                                                            

10 Mehmet Utku ve Diğerleri, “Afyon ve Çevresi'nin Depremselliği: 03 Şubat 2002 Çay Depremi Eşşiddet 
Haritası ve Deprem Riski”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Cilt.27, Sayı.2, (2003), s.69.  
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Şekil 3,4,5 ve 6 incelendiğinde açıkça görülmektedir ki bu kooperatif binalarının 
yapımında aşırı derecede usulsüzlük bulunmaktadır. Ayrıca bu binaları yapan kooperatif-
müteahhit ilişkisinin kooperatif adını değiştirmek suretiyle ticaretine devam ettiği 
düşünüldüğünde de durumun önemi daha da artmaktadır. 

Bugün gelinen noktada konut yapı kooperatiflerindeki illegal oluşumlarda kamu 
yöneticilerin büyük sorumluluğu bulunmaktadır. “Kooperatifçiliğin modası geçti.” 
düşüncesiyle temsil ettiği kooperatif sektörünün tüm gerçeklerini bir anda silen 
yöneticilerimizin varlığı bir gerçektir. Oysa kooperatifçilik doğal bir oluşumdur. Halk 
hareketidir ve bu hareket hiçbir makama bağlı değildir. Bu yüzden mevcut kooperatiflerin 
sorunlarını görmezden gelerek hareket edilen uzun bir sürecin sonunda meydana gelen Van 
depreminde kooperatif binalarında ağır kayıpların yaşanması sürpriz değildir. 

Şekil 7’de 22 Ekim 2011 tarihinde merkez üssü Türkiye’nin Van ilinin Tabanlı 
Köyü’nde bulunan 7.2 şiddetindeki depremin ardından yıkılan kooperatif binası yer 
almaktadır. 

 
Şekil 7: Sevgi Apartmanı – Van 2011 

Kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı, 2002 yılında yapımı tamamlanmış, Van depremi 
sonrasında ise tamamen yıkılmış binanın adı Sevgi Apartmanıdır (Bkz. Şekil 7). Bu 
apartmanda deprem sırasında 20 vatandaş enkaz altında kalarak vefat etmiştir. Müteahhit S. 
Ö. verdiği röportajda “Sevgi apartmanını benimde üyesi olduğum bir kooperatif yaptırdı.” 
ifadesini kullanmıştır. Bu ifade bile tek başına kooperatif-müteahhit hileli ilişkisini tam 
anlamıyla yansıtmaktadır. 
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 Müteahhit S.Ö. hatasının olmadığını söylese de enkazda çalışma yürüten ve enkaz 
altından sağ kurtulan vatandaşların verdiği röportajlar aslında yıkımın nasıl da geliyorum 
dediğini en güzel şekilde anlatmaktadır;11 

Sevgi Apartmanı’nda enkaz kaldırma çalışmaları yürüten arama kurtarma 
ekibinin lideri B. G: 'Enkazdan canlı çıkması mucize olur' 

 “Artık buradan canlı çıkması büyük mucize olur. Kalitesiz malzeme kullanılmış. Kat 
araları kolon bağlantıları yapılmamış. Dere kumu ve bol çakıl kullanılmış. En korkuncu koca 
binanın taşıyıcı kolonları dört demirle 20 santim kalınlığında yapılmış. İncecik. Müteahhit 
kolonlar kalın görülsün diye çevresine briketle örüp çevirmiş. Enkazda hâla cesetler var. 20 
kişinin cenazesi çıktı, sadece 2 kişi sağ kurtuldu. Hatta basında yer alan 25 günlük Azra bebek 
ve ailesi de bu bina altında kaldı” dedi. 

Sevgi Apartmanı enkazından sağ kurtulan F.K.: ‘Utanmadan keyif yapıyor’  
1999’da kooperatif kurarak bu apartmana girdik, müteahhit olarak da S. Ö. ile anlaştık. 

2002’de teslim etti, 4 yıl senet ödedim, 22 bin liraya mâl oldu. 5 kişi evdeydi. Eşim ve kızım 
öldü, babam ve oğlumla enkazdan sağ çıktık. S. Ö. utanmadan villasında keyif çatıyor. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Konut yapı kooperatiflerini teşvik edici mali hamlelerin sonucunda, talep ile birlikte 

yolsuzluklar da artmıştır. Bu yolsuzlukların önlenebilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bu düzenlemelerden bir tanesi ortak veritabanı kullanımıdır. Ortak veritabanı 
kullanımıyla, hileli işlem amacıyla kurulan veya kurulmaya çalışılan konut yapı kooperatifi 
ile geçmişte hile veya usulsüzlüğe karıştığı teyit edildiği halde yeni bir kooperatif kurmaya 
teşebbüs eden şahısların ve kurumların tespiti mümkün olacaktır. 

Ortak veritabanının kooperatif kuruluş müracaatlarında kullanılması oldukça 
önemlidir. Olası hileli işlemlerin, planların ve usulsüz davranışların ortaklara zarar vermeden 
süzülerek elenmesi hedeflenen güven ve imaj seviyesine erişimde önemli bir husustur.  

Konut yapı kooperatiflerinde yolsuzluk yöntemleri incelendiğinde açıkça 
görülmektedir ki tüm bu işlemler denetimsizlik sonucu doğmaktadır. Bu noktada denetim, iç 
denetim ve dış denetim olarak iki farklı kolda incelenmelidir. İç denetim maalesef konut yapı 
kooperatiflerinde olmayan, gerçekleştirilemeyen bir eylemdir. Sebebi, ortakların kooperatifle 
olan bağlarının zayıf olması ve/veya ortakların iç denetim sonucu elde edeceği gözlemleri 
yetkililere iletilecek bir platformun mevcut olmayışıdır. İç denetimin gerçekleşebilmesi için 
ortakların genel kurullara tam kapasiteyle katılması ve gündem maddelerini analiz etmesi 
gerekir.  

Konut yapı kooperatiflerinde dış denetim ise İlgili Bakanlık tarafından yapılmaktadır. 
Ancak bu kooperatiflerin sayılarının çokluğu sebebiyle denetleme işlemi aktif olarak 
yapılamamaktadır. Bu yüzden gelişen teknolojiyle birlikte iç denetimle dış denetimi birbirine 
yönlendirmek gerekmektedir. Kurulacak ortak veritabanı sistemiyle, ortakların 
gerçekleştireceği iç denetim sonucu elde edeceği gözlemleri elektronik ortamda dış 

                                                            

11 Bu da Van'ın Veli Göçeri, http://www.haber365.com/Haber/Bu_da_Vanin_Veli_Goceri/ (29 Ekim 2011). 
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denetçilere aktarmasıyla hızlı bir inceleme gerçekleşecek ve yolsuzluklar tespit 
edilebilecektir. 

Konut yapı kooperatiflerinde yolsuzluklar maddi zararlar doğursa da gerekli 
düzenlemelerle hileli ilişkilerin önüne geçilerek bu zararların oluşumları engellenebilecektir. 
Ancak konut yapı kooperatiflerinde yapılan usulsüzlüklerin doğurduğu ve/veya doğuracağı 
zararlar maalesef basit önlemlerle engellenemez. Öncelikle kooperatif-müteahhit hileli 
ilişkisinin önlenmesi gerekmektedir. Literatürde, 1943 yılında kurulan ilk yapı 
kooperatifinden bugüne kadar geçen süreçte yapılan kooperatif binalarının sağlamlığı ve 
güvenirliliğine yönelik hiçbir çalışma yoktur. Bu binalarda yapılmış olabilecek usulsüzlükleri 
ancak deprem gibi doğal afetlerle görebilmekte, bunun sonucunda da büyük maddi ve manevi 
kayıplarla karşı karşıya kalmaktayız.  

Konut yapı kooperatiflerinde usulsüzlüğün önlenmesi için iç, dış ve yapısal denetimler 
mutlaka gerçekleştirilmelidir. Yaşanan manevi kayıpların en büyük nedeni, bina yapımında 
kullanılan malzemelerin eksikliği, kalitesizliği ve minimum maliyet, maksimum kazanç 
politikasıdır. Bu politikanın varlığının, kooperatifçiliğe aykırı olmasına rağmen devam 
etmesinin sebebi yine ticari amaçlarla kooperatif kurdurarak hem müteahhit hem de 
kooperatif yöneticisi olan müteşebbislerdir.  

İlgili Bakanlık tarafından oluşturulacak ortak veritabanda, kooperatifin 
gerçekleştireceği yapıların planları, ortakları, yapıların güncel durumları(resimli), müteahhit 
firmanın bilgileri ve kooperatif sektöründeki geçmişi gibi tanımlayıcı verilerin saklanmasıyla 
ve kooperatif ortaklarının iç denetim gerçekleştirmesiyle olası yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 
önüne geçilecektir. Dolayısıyla deprem gibi afetlerde ilk yıkılan yapılar konut yapı kooperatifi 
binaları olmayacaktır.  
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BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

                        
    Fatma ARPACI*          Şadan TOKYÜREK∗∗ 

Öz 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacı ile yapılan 

araştırmaya Ankara’da yaşayan 106 boşanmış birey alınmıştır. Bireylerin % 52.8’i arkadaşlık 

döneminden sonra evlenmiştir. Eşinin isteği (% 33.0) ve karşılıklı anlaşarak (% 33.0) 

boşananlar eşit orandadır. Bireylerin % 51.9’u fikir ve görüş ayrılıkları nedeni ile önceki 

eşinden boşanmıştır ve % 71.7’si boşanma sırasında bir danışmandan yardım almamıştır. 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinde cinsiyetin etkili olduğu; 

“boşanmış bireyler yeniden mutlu olabilirler” (t= -3.03, p<0.01) ve “boşanmış bireylerin 

evlendikten sonra boşanma kararını daha kolay almaktadırlar” (t= -2.06, p<0.05) ifadelerinde 

kadınlar ve erkekler arasında farklılık saptanmıştır. “Toplum yeniden evlilikleri pek hoş 

karşılamaz” (t= 2.39, p<0.05), “çocuk sahibi olan boşanmış bireyler yeniden evliliği 

düşünmemelidir” (t= 2.53, p<0.05) cinsiyete göre değişmektedir. Yeniden evlenildiğinde eski 

hataları yapmamaya özen göstermede(F=3.599, p<0.05) ve çocuk sahibi olan boşanmış 

bireylerin yeniden evliliği düşünmemesinin gerekmesinde (F=3.339, p<0.05) ilkokul 

mezunları ve yüksekokul mezunları arasında ilişki saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Boşanmış Birey, Yeniden Evlilik, Yeniden Evlilik Konusunda Görüşler. 
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A STUDY INTO THE VIEWS OF DIVORCED INDIVIDUALS OVER 

REMARRIAGE 

Abstract  

One hundred and six divorced individual living in the city of Ankara were included in the 

study which was carried out to investigate the views of divorced individuals over remarriage. 

Of the individuals, 52.8% got married after a period of friendship. The number of those who 

got divorced with the wish of the spouse (33%) and the ones getting divorced with mutual 

agreement are at the equal rate. 51.9% of the individuals got divorced due to dissidence and 

71.7% did not have any consultancy during this period. It was found that gender has an 

impact on the views of the divorces spouses about remarriage and a significant difference was 

found between men and women in the expressions of “divorced individuals can become 

happy again” (t=-3.03, p<0.01) and “divorced individuals can decide more easily to divorce 

after they get married again” (t=-2.06, p<0.05). The items of “Community is not happy with 

remarriages” (t=2.39, p<0.05), “the divorced couples with a child should not think marriage 

again” (t=2.53, p<0.05) varied depending on gender. A relation was found between the 

graduates of a primary school and a higher education at the paying attention not to make 

earlier mistakes once remarried (F=3.599, p<0.05) and at couples with a child should not 

think of  getting married again (F=3.339, p<0.05).  

Keywords: Divorced Individual, Remarriage, Views over Remarriage  

 

1. Giriş 

Uyumlu ve dayanışma içinde olan aileler sağlıklı bir toplumun oluşmasında rol oynar. Bu 

bakımdan ailede dayanışma önemlidir. Uyum ve dayanışmanın olmadığı ailelerde çözülmeler 

başlar ve boşanmalarla sonuçlanabilir. Boşanma; hukuken eşler hayatta iken evlilik ilişkisinin 

mahkeme kararı ile sonlandırılmasıdır.  Diğer deyişle dengeli ve uyumlu ilişki kuramayan evli 

çiftlerin yasal yollarla evlilik ilişkilerine son vermeleridir (Battal, 2008:21; Yazıcıoğlu ve 

Kayhan,  2002:290; Bilen, 2004:283) Sosyolojik açıdan boşanma ise kadın ve erkek arasında 

yasal, duygusal ve cinsel bağlarının bitirilme kararını içermektedir (Anonim, 2009:26). 

Boşanma psikolojik açıdan değerlendiğinde ise aile birliğinin bozulması, ailenin bölünmesine 

ya da bütünü ile dağılmasına yol açan ve bütün aile üyelerini, hatta yakın çevredeki kişileri 

sarsabilen karmaşık bir olgudur.  
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Boşanma günümüz toplumlarında sıkça yaşanılan toplumsal bir olaydır. Ailenin ve sosyal 

konuların ihmal edilmesi, günümüzde önemli toplumsal sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu sorunların en önemlilerinden biri boşanmadır. Eurostat tarafından yayınlanan 

dünya ülkeleri ile ilgili boşanma istatistiklerine göre 1999 yılında Amerika’da boşanma oranı 

binde 4.2, Japonya’da binde 1.6, Türkiye’de binde 2.1 iken, 2007 yılında ülkemizde binde 1.3 

olarak belirlenmiştir (Anonim:29;2009). TÜİK 2010 yılı boşanma istatistiklerine 

bakıldığında; ülkemizde 2010 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül) 23 527 çiftin 

boşandığı görülmekte ve bu dönemde meydana gelen boşanmaların % 40’ının evliliğin ilk 5 

yılı içinde, % 23.5’inin ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde olduğu saptanmıştır 

(TÜİK, 2010). Ancak araştırmalar son 30 yılda dünyada boşanma oranlarında dramatik bir 

artış olduğunu ortaya koymaktadır. Boşanmaların özellikle gelişmiş ülkelerde fazla olmasının 

nedenleri olarak bireyselleşme eğilimleri, artan refah, aşırı tüketim, eşlerin ekonomik 

bağımsızlığı gibi faktörler gösterilmektedir (Anonim, 2009:29). Türkiye’de boşanmalar son 

20 yılda artış göstermiştir. Toplumumuzdaki temel değerlerin zaafa uğraması, köylerden 

kentlere göç, iletişim teknolojilerinin ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, tüketim 

kültürünün değişmesi, bireysel değerlerin öne çıkması aile içi şiddet ve boşanma olgusunu 

beraberinde getirmiştir (Anonim, 2009:31). 

 
Boşanma evlilik birliğinin arzu edilmeyen bir biçimde sona ermesidir. Boşanmadan sonra aile 

bireyleri psikolojik sosyal ve ekonomik açıdan zarar görebilmektedirler. Boşanan eşlerde 

ekonomik sıkıntı, çevre ve aile baskısı, duygusal sıkıntı, özellikle kadınlarda taciz edilme, 

çocukların velayeti, ikinci evlilik şansının azalması, ikinci evliliğe uyumda güçlükler, 

çocuklarda psikolojik rahatsızlıklar ve uyum sorunları gibi bir çok problemlerle karşı karşıya 

kalınabilmektedir (Yazıcıoğlu ve Kayhan, 2002:293-294). Bu zararları önleyebilecek 

çözümlerin zamanında bulunup uygulanmaması boşanan çiftlerin yeniden evliliğe bakış 

açılarını da etkileyebilmektedir. Franklin’in (1990) boşanmanın çocukların iyimserlik ve 

güven duyguları üzerine uzun dönemli etkileri konulu araştırmasında; ebeveynleri boşanmış 

gençlerin gelecekteki evliliklerinde eşlerine güvenmedikleri, özellikle genç kızların evlilikle 

ilgili ciddi kaygılar taşıdıkları saptanmıştır. Tor’un (1993) araştırmasında boşanmış kadınların 

%31.43’ünün çevrelerindeki insanların bu durumu nasıl karşılayacakları kaygısını taşıdıkları 

ve %54.55’inin yeniden evlenmeyi düşünmedikleri saptanmıştır. Teachman’ın (2008) ikinci 
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evliliklerde boşanma riski ve yaşamı yönlendiren kompleks kalıplar konusundaki 

çalışmasında önceki evliliğinden çocuğu olan kadınların ikinci evliliklerinin çoğunlukla 

bozulduğu, ikinci evlilik öncesi eşi ile birlikte yaşayan ve ikinci eşinden çocuğu olan 

kadınlarla, eşinin birinci evliliğinden çocuğu olan kadınların çoğunlukla ikinci evliliklerinin 

bozulma riskinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 
Çevrenin boşanmaya karşı bakış açısı kültürlere göre değişmektedir. Kültürel değerler, 

bireylerin ve toplumun eğitim düzeyi boşanmaya karşı tutumlarda etkilidir. Arıkan’ın (1996)  

halkın boşanmaya ilişkin tutumları konusundaki çalışmasında; eğitim düzeyi yüksek olan 

bireylerin, boşanmış bireylerle ilgili tutumlarının daha olumlu olduğu, eğitim düzeyi daha 

düşük olanların ise boşanma konusunda ön yargılı oldukları; acıma, öfke ve tiksinti 

duydukları tespit edilmiştir. Kunt’un (2004) yaptığı araştırmada boşanmış ailelerden gelen 

üniversitede okuyan genç yetişkin kadınların boşanmamış ailelerden gelenlere göre evlilikle 

ilgili daha olumsuz beklentilere sahip oldukları görülmüştür. Boşanmanın nedenleri, boşanan 

bireyler üzerindeki psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkileri, boşanmış ailelerden gelen 

çocukların evlilikle ilgili görüşleri ve tutumları, ikinci evliliklerde boşanma riskleri ile ilgili 

yapılmış birçok araştırmanın olduğu belirlenmiş, ancak boşanan bireylerin yeniden evlenme 

konusunda görüş ve davranışlarını belirlemeye yönelik çalışmaların olmadığı görülmüştür. Bu 

nedenle bu çalışma planlanmış ve uygulanmıştır. 

 
2. Yöntem 

Araştırma, boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacı 

ile planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Ankara’da yaşayan kurumlarda 

çalışan toplam 106 boşanmış birey oluşturmaktadır. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli 

izinler alındıktan sonra araştırmacılar tarafından 1 Şubat–30 Nisan 2006 tarihleri arasında 

anket formu görüşmeyi kabul eden boşanmış bireylere uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 13.0 (for Windows) paket yazılımından yararlanılarak analiz edilmiştir. Bireylerin 

demografik özellikleri, bireylerin önceki eşinden boşanma nedenleri, boşanma sırasında bir 

danışmandan yardım alma, boşandığı eşiyle ilişki durumu ve tekrar evlenmeyi düşünme 

durumlarına ilişkin verilerin sayı ve yüzdelik değerleri verilmiştir. Boşanmış bireylerin 

yeniden evlilik konusundaki görüşleri Likert tipi ifadelere verilen yanıtlarla ölçülmüştür. 

İfadelere verilen yanıtlar “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, 
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“katılmıyorum ve “kesinlikle katılmıyorum” olarak 5 kategoride ele alınmıştır. İfadelerin 

olumlu ya da olumsuz olma durumuna göre 1-5 veya 5-1 puan şeklinde değerlendirilmiştir. 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesinde cinsiyet 

durumunun etkisi t testi, eğitim durumunun etkisi ise varyans analizi ( One-Way ANOVA) ile 

araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlı farklılık 0.05 ya da 0.001 düzeyinde 

yorumlanmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarının anlamlı çıktığı durumlarda, farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe Testi uygulanmıştır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Bireylerin Demografik Özellikleri 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin % 57.5’i kadın, geriye kalanlar (% 42.5) erkektir. 

Bireylerin % 44.3’ü 30 yaşında ya da daha genç bireylerdir. Yaklaşık 1/3’ü orta dereceli okul 

mezunu (% 34.0) olan bireylerin, % 27.4’ü yüksekokul mezunudur. Bireylerin % 69.8’i 

çalışmaktadır ve çoğunluğu (% 85.9) çocuk sahibidir. Önceki evliliğini görücü usulü ile yapan 

bireyler % 47.2 oranında olup, % 52.8’i arkadaşlık döneminden sonra evlenmiştir. Önceki 

evlilik süresi 1 yıldan az olan bireyler % 14.2’dir ve  % 46.2’sinin önceki evlilik süresi 1-5 

yıldır. Bu sonuçlar genç evliliklerini ve boşanmalarını göstermektedir. Bireylerin % 25.5’i 

kendi, % 8.5’i aile baskısıyla boşanmıştır. Eşinin isteği (% 33.0) ve karşılıklı anlaşarak (% 

33.0)  boşanan bireyler eşit orandadır. Bireylerin % 34.9’unun boşanmasının üzerinden 1-5 yıl 

geçmiştir ve % 17.9’unun boşanmasının üzerinden 11 yıl ya da daha uzun süre geçmiştir. 

 

Tablo 1. Bireylerin demografik özellikleri             n=106 

Değişkenler Sayı (%) Değişkenler Sayı (%)

Cinsiyet  

Kadın 61 (57.5) Önceki 

evliliğin 

yapılış şekli 

Görücü usulü 50 (47.2) 

Erkek 45 (42.5) Arkadaşlık 

döneminden sonra 

56 (52.8) 

Yaş 

-    30 47 (44.3) 
Önceki 

evlilik süresi 

(yıl) 

-  1 15 (14.2) 

31 - 35 25 (23.6) 1 - 5 49 (46.2) 

36  + 34 (32.1) 6 - 10 27 (25.4) 

  11  + 15 (14.2) 
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Eğitim 

Durumu 

İlkokul 

 

41 (38.6) 

Boşanmanın 

kimin isteği 

ile olduğu 

Benim 27 (25.5) 

Orta dereceli 

okul 

36 (34.0) Eşimin 35 (33.0) 

Yüksekokul 29 (27.4) Aile baskısıyla 9 (8.5) 

  Karşılıklı anlaşarak 35 (33.0) 

Çalışma 

durumu 

Çalışıyor  74 (69.8) 
Boşanmanın 

üzerinden 

geçen süre 

(yıl) 

-   1 34 (32.1) 

Çalışmıyor 32 (30.2) 1 - 5 37 (34.9) 

Çocuk 

sahibi olma 

durumu 

Var 91 (85.9) 6 - 10 16 (15.1) 

Yok 15 (14.1) 11  + 19 (17.9) 

 

3.2. Bireylerin Önceki Eşinden Boşanma Nedenleri 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin önceki eşlerinden boşanma nedenleri incelendiğinde; 

fikir ve görüş ayrılıklarının (% 51.9) ilk sırada geldiği, bunu anne-baba gibi yakınların 

müdahalesi (% 34.9), ekonomik nedenler (% 32.1), sosyal çevre farklılığı ve uyumsuzluk (% 

25.5)  ile fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamasının (% 23.6) izlediği görülmektedir. Eşlerde 

ruhsal sorunların olması (% 14.2), alkol vb. bağımlılık yaratan madde kullanımı (% 12.3), 

eğitim düzeyi farklılığı (% 10.4), görünüş bozukluğu, sakatlık vb. fiziksel sorunlar (% 8.5) ve 

kadının ücretli işte çalışması (% 6.6) bireylerin önceki eşinden boşanmasının nedenleri 

arasındadır. Cinsel uyumsuzluk (% 3.8), yaş farkının fazla olması (% 2.8), din farklılığı (% 

1.9) ve milliyet farklılığı (% .9) düşük oranlarda da olsa bireylerin önceki eşinden 

boşanmalarının nedenleri arasında yer almaktadır ((Tablo 2). 

 
Battal’ın (2008) boşanma sebepleri ile ilgili yapmış olduğu projenin nihai raporuna göre; 

boşanma davasına taraf olmuş 722 birey üzerinde yürütülen çalışmada boşanmış ya da 

boşanmakta olan bireylerin boşanma sebepleri arasında cana kast etme gibi yanlış davranış 

gerçek neden olarak gösterilmiş (% 27.6) olup bu araştırmadaki fiziksel şiddet bulgusu ile 

benzerlik göstermektedir.  
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Tablo 2. Bireylerin önceki eşinden boşanma nedenleri              n= 106 

Bireylerin önceki eşinden boşanma nedenleri 
Evet Hayır 

Sayı % Sayı % 

Fikir ve görüş ayrılıkları 55 51.9 51 48.1 

Anne-baba gibi yakınların müdahalesi 37 34.9 69 65.1 

Ekonomik nedenler 34 32.1 72 67.9 

Sosyal çevre farklılığı ve uyumsuzluk 27 25.5 79 74.5 

Eşin başkası ile aldatması 26 24.5 80 75.5 

Fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması 25 23.6 81 76.4 

Eşlerde ruhsal sorunların olması 15 14.2 91 85.8 

Alkol vb. bağımlılık yaratan madde kullanımı 13 12.3 93 87.7 

Eğitim düzeyi farklılığı 11 10.4 95 89.6 

Görünüş bozukluğu, sakatlık vb. fiziksel sorunlar 9 8.5 97 91.5 

Kadının ücretli işte çalışması 7 6.6 99 93.7 

Cinsel uyumsuzluk 4 3.8 102 96.2 

Yaş farkının fazla olması 3 2.8 103 97.2 

Din farklılığı 2 1.9 104 98.1 

Milliyet farklılığı 1 0.9 105 99.1 

 

3.3. Bireylerin Boşanma Sırasında Bir Danışmandan Yardım Alma, Boşandığı Eşiyle 

İlişki Durumu ve Tekrar Evlenmeyi Düşünme Durumları 

Tablo 3’de de görüldüğü gibi bireylerin % 71.7’si boşanma sırasında bir danışmandan yardım 

almamıştır. Boşanma sırasında bireylerin % 13.2’si aile ve arkadaşlarından yardım almıştır, % 

10.4’ü psikologdan ve % 4.7’si de eğitimciden yardım almıştır. Bireylerin % 55.7’si 

boşandığı eşiyle hiç görüşmemektedir. Bireylerin % 55.7’si tekrar evlenmeyi düşünmektedir, 

% 23.5’i şu anda kararsız olduğunu ve % 20.8’i düşünmediğini ifade etmiştir. 
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Tablo 3. Bireylerin boşanma sırasında bir danışmandan yardım alma, boşandığı eşiyle ilişki 

durumu ve tekrar evlenmeyi düşünme durumları 

Boşanma sırasında bir danışmandan yardım alma Sayı % 

Yardım almadım 

Aile ve arkadaşlardan yardım aldım  

Psikologdan yardım aldım  

Eğitimciden yardım aldım 

76 

14 

11 

5 

71.7 

13.2 

10.4 

4.7 

Boşandığı eşiyle ilişki durumu 

Hiç görüşmüyorum 

Gerektiğinde görüşürüm 

Devamlı görüşüyorum 

59 

43 

4 

55.7 

40.5 

3.8 

Tekrar evlenmeyi düşünme durumları 

Düşünüyorum 

Kararsızım 

Düşünmüyorum  

59 

25 

22 

55.7 

23.5 

20.8 

TOPLAM 106 100.0 

 
3.4. Boşanmış Bireylerin Yeniden Evlilik Konusundaki Görüşleri 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşleri üzerinde cinsiyetin etkisi 

incelendiğinde; “boşanmış bireyler yeniden mutlu olabilirler” (t= -3.03, p<0.01), “boşanmış 

bireyler evlendikten sonra boşanma kararını daha kolay almaktadırlar” (t= -2.06, p<0.05) ve 

“boşanmış bireyler daha önce evlenmemiş kişilerle evlenmelidir” (t= -4.06, p<0.01) 

ifadelerinde kadınlar ve erkekler arasında önemli farklılık vardır. Boşanmış erkekler, 

boşanmış kadınlara göre boşanmış bireylerin yeniden mutlu olabileceğini, boşanmış bireylerin 

evlendikten sonra boşanma kararını daha kolay aldığını ve boşanmış bireylerin daha önce 

evlenmemiş kişilerle evlenmesi gerektiğini daha çok düşünmektedir. “Yeniden evlenilecek 

bireyin eğitiminin, mesleğinin ve ekonomik durumunun öncekinden iyi olması önemlidir” ve 

“yeniden evlilikte bireyler mantık evliliğini aşk evliliğine tercih etmelidir” maddelerinde ise 

kadınlar (3.06 ve 2.93) erkeklerden (2.64 ve 2.91) daha yüksek ortalama puana sahiptir. 

Ancak, bu ifadelerde boşanmış kadın ve erkekler arasında farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 
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“Toplum yeniden evlilikleri pek hoş karşılamaz” (t= 2.39, p<0.05), “çocuk sahibi olan 

boşanmış bireyler yeniden evliliği düşünmemelidir” (t= 2.53, p<0.05) ve “yeniden evliliği 

düşünen bireyler kendilerini güvence altına almak için evlenecekleri kişiden belli bir mal 

talebinde bulunmalıdırlar” (t= 4.40, p<0.01) cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. 

Boşanmış kadınlar boşanmış erkeklere göre toplumun yeniden evlilikleri pek hoş 

karşılamadığını, çocuk sahibi olan boşanmış bireylerin yeniden evliliği düşünmemesi 

gerektiğini ve yeniden evliliği düşünen bireylerin kendilerini güvence altına almak için 

evlenecekleri kişiden belli bir mal talebinde bulunması gerektiğini daha çok 

düşünmektedirler. Diğer ifadelerde cinsiyetler arasında farklılık bulunmamıştır (Tablo 4). 

 
Tablo 4. Bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerine cinsiyetin etkisi 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki 

görüşleri 

Kadın 

⎯X ± SD 

Erkek 

⎯X ± SD 
t p 

Boşanmış bireyler yeniden mutlu olabilirler 3.27±1.29 4.00±1.08 -3.03 0.003**

Yeniden evlenildiğinde eski hataları yapmamaya 

özen gösterilmelidir 
3.80±1.18 4.11±1.00 -1.41 0.161

Boşanmış bireyler toplumdaki eski statülerini 

korumak için mutlaka evlenmelidir 
2.14±1.26 2.33±1.36 -0.72 0.471

Boşanmış bireyler evlendikten sonra boşanma 

kararını daha kolay almaktadırlar 
2.63±1.39 3.22±1.49 -2.06 0.041* 

Yeniden evliliklerde çocuğu olmayan kişilerle 

evlenmek daha iyidir 
2.45±1.36 2.91±1.41 -1.66 0.099

Yeniden evlilik öncesi uzman yardımı alınmalıdır 3.29±1.11 3.42±1.27 -0.54 0.586

Boşanmış bireyler daha önce evlenmemiş kişilerle 

evlenmelidir 
1.88±1.12 2.91±1.47 -4.06 0.000** 

Yeniden evlilik öncesi bir arkadaşlık ve anlaşma 

dönemi olmalıdır 
3.29±1.52 3.71±1.12 -1.55 0.124

Toplum yeniden evlilikleri pek hoş karşılamaz 2.29±1.33 1.71±1.10 2.39 0.018*

Önceki eşten olan çocuklar yeniden evliliklerde 

sorun yaratır 
2.96±1.30 3.13±1.32 -0.64 0.521

Yeniden evlilikler önceki eşten olan çocukların bir 

ailede yetişmesi için gereklidir 
2.81±1.34 3.20±1.28 -1.46 0.147

Önceki evliliklerin olumsuz izleri yeniden yapılan 3.22±1.23 3.53±1.28 -1.23 0.221
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evliliği etkiler 

Boşanmış bireylerin anne baba baskısından ve 

yönetiminden kurtulması için yeniden evlenmesi 

gerekir 

2.37±1.36 2.46±1.32 -0.33 0.736

Yeniden evlenilecek bireyin eğitiminin, mesleğinin 

ve ekonomik durumunun öncekinden iyi olması 

önemlidir 

3.06±1.44 2.64±1.40 1.50 0.136

Evli çiftlere evlilikle ilgili kararlarda dışarıdan 

müdahale edilmemelidir, kendi kararlarını özgürce 

almalıdırlar 

4.24±1.05 4.28±0.99 -0.21 0.832

Boşanmış bireylerin kendileri gibi boşanmış 

bireylerle evlenmesi evlilikte mutsuzluğa yol açar 
2.08±1.15 2.28±1.44 -0.81 0.415

Yeniden evlilikte bireyler mantık evliliğini aşk 

evliliğine tercih etmelidir 
2.93±1.35 2.91±1.48 0.08 0.933

Yeniden evliliği düşünen bireyler ileriki 

yaşamlarında tek başına kalma korkusu nedeniyle 

evlenmek isterler 

2.57±1.21 2.80±1.37 -0.89 0.373

Yeniden evlilikte bireyler eş seçme aşamasında 

başkalarının etkisi altında kalmadan bireysel olarak 

karar verirler 

3.49±1.20 3.95±1.08 -2.04 0.044* 

Çocuk sahibi olan boşanmış bireyler yeniden 

evliliği düşünmemelidir 
2.19±1.31 1.62±0.88 2.53 0.013* 

Yeniden evliliği düşünen bireyler kendilerini 

güvence altına almak için evlenecekleri kişiden belli 

bir mal talebinde bulunmalıdırlar 

2.57±1.45 1.46±099 4.40 0.000** 

İkinci kez evlenen bireyler ilk eşleri ile sonraki 

eşlerini kıyaslamamalıdırlar 
4.13±1.17 4.15±1.16 -0.10 0.916

Boşanmış bireyler yeniden evlilikte yaş farkını 

önemsememelidirler 
2.72±1.30 3.11±1.61 -1.37 0.172

**p<0.01  *p<0.05  Sd = 104  Kadın N=61  Erkek N=45 

 
Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşleri üzerinde eğitim durumunun etkisi 

incelendiğinde; “yeniden evlenildiğinde eski hataları yapmamaya özen gösterilmelidir” 

(F=3.599, p<0.05),  “yeniden evliliği düşünen bireyler ileriki yaşamlarında tek başına kalma 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

11 
 

korkusu nedeniyle evlenmek isterler”  (F=3.714, p<0.05) ve “çocuk sahibi olan boşanmış 

bireyler yeniden evliliği düşünmemelidir” (F=3.339, p<0.05) ifadelerinde boşanmış bireylerin 

yeniden evlilik konusundaki görüşleri eğitim durumu ile ilişkilidir. Yeniden evlenildiğinde 

eski hataları yapmamaya özen göstermede,  yeniden evliliği düşünen bireylerin ileriki 

yaşamlarında tek başına kalma korkusu nedeniyle evlenmek istemesinde ve çocuk sahibi olan 

boşanmış bireylerin yeniden evliliği düşünmemesinin gerekmesinde ilkokul mezunları ve 

yüksekokul mezunları arasında ilişki saptanmıştır. “Yeniden evliliklerde çocuğu olmayan 

kişilerle evlenmek daha iyidir” (F=5.018, p<0.01) eğitim durumu ile ilişkilidir. Yeniden 

evliliklerde çocuğu olmayan kişilerle evlenmenin daha iyi olmasında hem ilkokul mezunları 

ile orta dereceli okul mezunları, hem de orta dereceli okul mezunları ile yüksekokul mezunları 

arasında ilişki vardır. “Önceki eşten olan çocuklar yeniden evliliklerde sorun yaratır” 

(F=3.124, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlıdır, ancak eğitim grupları arasında farklılık 

bulunmamıştır. “Boşanmış bireylerin kendileri gibi boşanmış bireylerle evlenmesi evlilikte 

mutsuzluğa yol açar” (F=.414, p<0.05) ifadesi ile eğitim durumu arasında ilişki olduğu, bu 

ilişkinin hem ilkokul mezunları ile yüksekokul mezunları, hem de orta dereceli okul 

mezunları ile yüksekokul mezunları arasında olduğu görülmektedir. Diğer ifadelerde ilişki 

saptanmamıştır (Tablo 5). 

 
Tablo 5. Bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerine eğitim durumunun etkisi 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik 

konusundaki görüşleri 

Kareler 

toplamı

Kareler 

ortalaması
F p Scheffe

Boşanmış bireyler yeniden mutlu olabilirler 7.825 3.912 2.552 0.083 

Yeniden evlenildiğinde eski hataları 

yapmamaya özen gösterilmelidir 
8.527 4.263 3.599 0.031* 1-3

Boşanmış bireyler toplumdaki eski statülerini 

korumak için mutlaka evlenmelidir 
5.572 2.786 1.659 0.195 

Boşanmış bireyler evlendikten sonra 

boşanma kararını daha kolay almaktadırlar 
4.817 2.408 1.139 0.324 

Yeniden evliliklerde çocuğu olmayan 

kişilerle evlenmek daha iyidir 
18.118 9.059 5.018 0.008** 1-2,

2-3

Yeniden evlilik öncesi uzman yardımı 0.934 0.467 0.331 0.719 
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alınmalıdır 

Boşanmış bireyler daha önce evlenmemiş 

kişilerle evlenmelidir 
8.660 4.330 2.342 0.101 

Yeniden evlilik öncesi bir arkadaşlık ve 

anlaşma dönemi olmalıdır 
8.447 4.224 2.290 0.106 

Toplum yeniden evlilikleri pek hoş karşılamaz 4.660 2.330 1.462 0.236 

Önceki eşten olan çocuklar yeniden 

evliliklerde sorun yaratır 
10.286 5.143 3.124 0.048* 

Yeniden evlilikler önceki eşten olan 

çocukların bir ailede yetişmesi için 

gereklidir 

9.395 4.697 2.740 0.069 

Önceki evliliklerin olumsuz izleri yeniden 

yapılan evliliği etkiler 
8.009 4.005 2.605 0.079 

Boşanmış bireylerin anne baba baskısından 

ve yönetiminden kurtulması için yeniden 

evlenmesi gerekir 

8.270 4.135 2.347 0.101 

Yeniden evlenilecek bireyin eğitiminin, 

mesleğinin ve ekonomik durumunun 

öncekinden iyi olması önemlidir 

0.915 0.458 0.218 0.804 

Evli çiftlere evlilikle ilgili kararlarda 

dışarıdan müdahale edilmemelidir, kendi 

kararlarını özgürce almalıdırlar 

5.831 2.916 2.866 0.061 

Boşanmış bireylerin kendileri gibi boşanmış 

bireylerle evlenmesi evlilikte mutsuzluğa 

yol açar 

13.652 6.826 4.414 0.014* 1-3,

2-3

Yeniden evlilikte bireyler mantık evliliğini 

aşk evliliğine tercih etmelidir 
1.898 0.949 0.476 0.623 

Yeniden evliliği düşünen bireyler ileriki 

yaşamlarında tek başına kalma korkusu 

nedeniyle evlenmek isterler 

11.667 5.833 3.714 0.028* 1-3

Yeniden evlilikte bireyler eş seçme 0.534 0.267 0.191 0.827 
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aşamasında başkalarının etkisi altında 

kalmadan bireysel olarak karar verirler 

Çocuk sahibi olan boşanmış bireyler 

yeniden evliliği düşünmemelidir 
8.936 4.468 3.339 0.039* 1-3

Yeniden evliliği düşünen bireyler kendilerini 

güvence altına almak için evlenecekleri kişiden 

belli bir mal talebinde bulunmalıdırlar 

3.172 1.586 0.822 0.442 

İkinci kez evlenen bireyler ilk eşleri ile 

sonraki eşlerini kıyaslamamalıdırlar 
0.656 0.328 0.237 0.789 

Boşanmış bireyler yeniden evlilikte yaş 

farkını önemsememelidirler 
5.498 2.749 1.316 0.273 

*p<0.05      Sd = 2   1: İlkokul   2: Orta dereceli okul 3:Yüksekokul  

 
4. Sonuç ve Öneriler 

Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacı ile yürütülen 

araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; boşanmış bireylerin yarıdan biraz fazlası kadındır, % 

44.3’ü 30 yaşında ya da daha genç bireylerdir. Yaklaşık 1/3’ü orta dereceli okul mezunu olan 

bireylerin, yarıdan biraz fazlası önceki evliliğini arkadaşlık döneminden sonra yapmıştır. 

Araştırma sonuçları genç evliliklerini ve boşanmalarını göstermektedir. Eşinin isteği ve 

karşılıklı anlaşarak boşanan bireyler eşit orandadır. Bireylerin önceki eşlerinden boşanma 

nedenlerinin başında fikir ve görüş ayrılıklarının geldiği, bunu anne-baba gibi yakınların 

müdahalesi, ekonomik nedenler, sosyal çevre farklılığı ve uyumsuzluk ile fiziksel ve 

psikolojik şiddet uygulamasının izlediği görülmektedir. Bireylerin çoğunluğu boşanma 

sırasında bir danışmandan yardım almamıştır ve çok azı boşandığı eşi ile görüşmektedir.  

 
Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşleri üzerinde cinsiyetin etkisi 

incelendiğinde; kadınlar ve erkekler arasında farklılık olduğu saptanmıştır. Boşanmış 

erkekler, boşanmış kadınlara göre boşanmış bireylerin yeniden mutlu olabileceğini, boşanmış 

bireylerin evlendikten sonra boşanma kararını daha kolay aldığını ve boşanmış bireylerin 

daha önce evlenmemiş kişilerle evlenmesi gerektiğini daha çok düşünmektedir. Boşanmış 

kadınlar ise boşanmış erkeklere göre toplumun yeniden evlilikleri pek hoş karşılamadığını, 

çocuk sahibi olan boşanmış bireylerin yeniden evliliği düşünmemesi gerektiğini ve yeniden 
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evliliği düşünen bireylerin kendilerini güvence altına almak için evlenecekleri kişiden belli bir 

mal talebinde bulunması gerektiğini daha çok düşünmektedirler.  

 
Boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusundaki görüşlerinin eğitim durumu ile ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Yeniden evlenildiğinde eski hataları yapmamaya özen göstermede, 

yeniden evliliği düşünen bireylerin ileriki yaşamlarında tek başına kalma korkusu nedeniyle 

evlenmek istemesinde ve çocuk sahibi olan boşanmış bireylerin yeniden evliliği 

düşünmemesinin gerekmesinde ilkokul mezunları ve yüksekokul mezunları arasında ilişki 

saptanmıştır. Yeniden evliliklerde çocuğu olmayan kişilerle evlenmenin daha iyi olmasında 

hem ilkokul mezunları ile orta dereceli okul mezunları, hem de orta dereceli okul mezunları 

ile yüksekokul mezunları arasında ilişki vardır. Boşanmış bireylerin kendileri gibi boşanmış 

bireylerle evlenmesinin evlilikte mutsuzluğa yol açması ile eğitim durumu arasında ilişki 

olduğu, bu ilişkinin hem ilkokul mezunları ile yüksekokul mezunları, hem de orta dereceli 

okul mezunları ile yüksekokul mezunları arasında olduğu bulunmuştur.  

 
Elde edilen bu sonuçlara göre boşanmış bireylerin yeniden evlilik konusunda teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Burada ailelerin, yakın çevrenin ve toplumun teşviki oldukça önemlidir. Aile 

toplumun temelidir ve Türk aile yapısı kendine özgüdür. Bu yapının korunabilmesi için her 

türlü çaba harcanmalı, bireyler yeniden evliliğe teşvik edilmelidir. Bireylere evlilik ve aile 

yaşamı konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim verilmelidir. Yazılı ve sözlü 

medya bu eğitimde oldukça önemli bir görevi yerine getirebilir. Devlet yeniden evlilik 

konusunda teşvik edici olmalı, evlilik ve aile yaşamını teşvik edici önlemler almalıdır.  
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TÜRKİYE’DE THINK-TANK KURULUŞLARI VE  
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 

 
Sami ZARİÇ1 

ÖZ 
Think-tankler günümüzde özellikle küresel ve bölgesel güç olmayı hedefleyen ülkelerde dış 
politika, siyaset ve ekonomi gibi konularda ne gibi stratejilerin izleneceği gibi konularda 
önemli oranda politika yapıcılara değişik alanlarda çalışmalarıyla alternatifler sunarak katkı 
sağlamaktadır. Türkiye’de ise her ne kadar think-tank sayısı ve niteliği anlamında son yıllarda 
olumlu gelişmeler gözlemlense de gelişmenin beklenilen düzeyde olmadığı bir gerçektir. 
Türkiye’de kâğıt üzerinde think-tank sayısı elli civarında think-tank görünmesine rağmen 
fiiliyatta sayı beşe, altıya kadar düşmektedir. Dolayısıyla Türkiye gibi bölgesel liderliğe 
soyunan bir ülkenin think-tank anlamında çok daha ileri düzeylere gelmiş olması gerekirdi. 
Türkiye’de faaliyet gösteren think-tanklerin önemli sorunlarla karşılaştığı gözlenmektedir. 
Bunların başında ekonomik sorunlar gelse de bu kuruluşları kendi bünyelerinden kaynaklanan 
sorunlar da göz ardı edilemez. Think-tank’lerde çalışacak genç beyinlerin yetiştirilmesinin 
önemi yanı sıra bu merkezlere her türlü destek olunmasının da toplum, devlet ve özel sektör 
olarak benimsenmesi gerekir. Aksi takdirde bu alanda Türkiye’nin açığı giderek kapanamaz 
boyuta gelip sadece diğer güçlü aktörlerin hamlelerinin izlenmesi durumunda kalınabilir.   
Anahtar Kelimeler: Think-tank, dış politika, araştırma merkezleri, bölgesel güç 
 

THE THINK-TANKS IN TURKEY AND THE PROBLEMS THEY ENCOUNTER 
ABSTRACT 
Today think-tanks provide different alternatives to policy makers significantly about the 
strategies to be followed in foreign policy, politics and economy especially in the countries 
aiming to be global and regional power. However in Turkey although there have been positive 
developments about the number and the quality of think-tanks it is a fact that the development 
is not at the expected level and the real number of the active think-tanks may decline to five 
or six.  Therefore in a country like Turkey aiming to be a regional power must have reached a 
better level regarding think-tanks. It is observed that think-tanks in Turkey are faced with 
important problems. Although the economic problems are the leading problems, the problems 
stemming from these organizations’ internal structures cannot be ignored. Besides the 
importance of educating new generations for these think-tanks, also the principle to support 
these organizations must be adopted by state, society and private sector.  Otherwise the gap of 
Turkey in this field will deepen and Turkey’s position will be limited to watching the others’ 
moves.  
Key words: Think-tank, foreign policy, research centers, regional power  

                                                            
1 İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü Siyaset ve Sosyal bilimler bilim dalı doktora öğrencisi, Kıdemli 
Uzman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörlüğü, zaricsam@hotmail.com  
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1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI, DENENCESİ VE YÖNTEMİ 
 Bu bölümde hazırlanan araştırmanın konusu, önemi, amacı ve denencesi ile ilgili 
bilgiler verilerek araştırmanın hazırlanmasında kullanılan yöntem, bilgi toplama ve işleme 
tekniği açıklanmıştır. 

1.1.Araştırmanın Konusu 
 Siyasal liderler, üst düzey bürokratlar ve her iki gruba da tavsiyelerde bulunan uzman 
kuruluşlar arasındaki ilişki, siyasal karar alma süreci üzerine çalışan akademisyenler için son 
derece önemlidir. Politik danışmanlık yapan kişi ve kurumlar, uzman görüşlerini, siyasal karar 
alıcılara ve bürokratlara aktararak politikaların oluşmasında ve uygulanmasında önemli rol 
oynarlar.  Think-tank kuruluşlarının siyasal karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir 
biçimde yer almaya başlamalarıyla birlikte, bu alanda yapılan akademik çalışmaların 
sayısında da artış gözlenmiştir (Bulut ve Güngör).  
 Türkiye’de think-tankleri (Araştırma merkezleri/düşünce kuruluşları) tarihçesi 1960’lı 
yıllara dayanır. Think-tanklerin akademik dünyada bir sorunsal olarak ele alınması ve merak 
uyandırması, ancak son yıllarda mümkün olmuştur. Hâlihazırda bulunan akademik çalışmalar 
ise son derece sınırlıdır. Think-tankleri konu alan dört başı mamur bir literatürün varlığından 
söz etmek pek mümkün değildir (Aras, Toktaş ve Kurt, 2010:175). Bu paralelde bu 
araştırmada da Türkiye’de faaliyet gösteren think-tanklerin durumu, faaliyet alanları ve 
yaptıkları çalışmalar incelenecektir.  

1.2. Araştırmanın Önemi 
 Think-tankler demokratik toplumlar için temel politik aktörlerden biridir. Bu 
kuruluşlar politik toplumların bilgi tabanlı hareket eden, entelektüel “yumuşak altyapıları” 
olarak nitelendirilebilir. Think tankler ilgili ülkelerde çoğulculuk ve açıklık sağlanması adına 
oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar (Karabulut, 2010:100).  
 Bir ülkede üniversite ve düşünce kuruluşları gece karanlıkta arabayla giderken farların 
arabanın önünü aydınlatması gibi bir işlev görürler. Bu bağlamda üniversiteler gibi düşünce 
kuruluşları da bir ülkenin olmazsa olmazlarıdırlar. Üniversite ve düşünce kuruluşları ile bir 
ülkede o ülkeye has, o ülkenin ihtiyaçları için özel formüle edilmiş, o ülkenin değerleri ve 
insanı ile barışık düşünceler üretilir, planlar yapılır. Ayrıca zaten ülkelerin sosyal, ekonomik, 
askeri her tür sorununu en az maliyetle çözebilmek için yerli, tutarlı projeler, çözümlemeler 
üretecek, düşünce kuruluşları bir lüks değil bir zorunluluktur (Bal). 
 Çağımız siyaset anlayışında entelektüel bir mutfağa ihtiyaç olduğu bu günlerde, 
Türkiye’nin küresel ölçekte siyaset üretmesinin temel şartı yenilikçi ve alternatif politikalar 
üretebilmektedir. Hayatın her alanında alternatiflere sahip olmak, bize seçme şansı verdiği 
gibi, yaşam alanımızı daha konforlu bir hale getirme açısından önemlidir (Ezer, 2009).  
 Think-tankler de günümüzde özellikle küresel ve bölgesel güç olmayı hedefleyen 
ülkelerde dış politika, siyaset ve ekonomi gibi konularda ne gibi stratejilerin izleneceği gibi 
konularda önemli oranda politika yapıcılara değişik alanlarda çalışmalarıyla alternatifler 
sunarak katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de think-tanklerin durumu üzerine yapılan 
bu çalışmanın ilgili alanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

1.3. Araştırmanın Amacı 
 Geleceğe ilişkin politika seçeneklerinin oluşturulması sürecinde farklı kesimlerden ve 
disiplinlerden gelen geniş katılımlı ortamlar oluşturmak ve Türkiye’nin geleceği için 
kaynakları harekete geçirebilecek kişilerin ufkunu açabilmek önem taşımaktadır. Potansiyel 
politikaların olası etkilerinin bilimsel çalışmalarla ortaya konması ve böylelikle daha iyi 
politika seçeneklerinin oluşturulması için düşünce merkezleri (think-tank) önemli birer araç 
olarak kullanılabilir (Argüden, 2006). Bu düşünceden hareketle bu politik seçenekleri 
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sunabilecek önemli enstrümanlardan biri olan bu kuruluşların Türkiye’deki konumu, 
faaliyetleri ve sorunları bu çalışmada incelenmiştir.   

1.4. Araştırmanın Denencesi 
Son yıllarda think-tankler her ne kadar Türkiye’de daha etkin olmaya başlamışsa da 

Türkiye’nin oynamayı düşündüğü etkin ve güçlü rol göz önüne alındığında bu kuruluşlarda 
gerçekleşen gelişimin yeterli düzeyde olmadığı ve eldeki potansiyelin ya da kaynakların 
yeterince harekete geçirilemediği düşünülmektedir. 

1.5. Araştırmanın Yöntemi, Bilgi Toplama ve İşleme Teknikleri 
 Bu alt bölümde araştırmanın yapılmasında kullanılan yöntem ile bilgi toplama ve 
işleme teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. 

1.5.1. Araştırmanın Yöntemi 
 Bu araştırmada yöntem olarak, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

1.5.2. Araştırmanın Bilgi Toplama ve İşleme Teknikleri 
 Araştırmayı konu alan ulaşılabilen yayımlanmış her türlü yayın ile sanal ortamdaki her 
türlü veri incelenmiştir. Araştırma için basılı ve elektronik ortamdaki yazılı kaynaklar 
taranarak bilgi toplanmıştır. Bilgi işleme aracı ise niteliksel çözümlemedir. 

2. THİNK-TANK KAVRAMININ AÇIKLANMASI 
2.1. Think-tank nedir? 

Türkiye’deki think-tanklerin durumunu incelemeden önce think-tank kavramını 
açıklamak gerekir ancak öncelikle think-tank’in keskin hatlarla belirlenmiş bir kavram 
olmadığını belirtmek gerekir. Genelleme yaparsak, think-tank düşünce kuruluşu anlamına 
gelmekte olup, yaptıkları araştırmalarla karar alıcıların politikasında etkili olmayı hedefleyen 
ve aynı zamanda halkı gündemde olan konuya göre bilinçlendirmeyi amaçlayan 
araştırmacılardan oluşan bir organizasyondur.  

Bazılarına göre “öğrencisiz üniversite” olarak tanımlansa da üniversiteden ayrıldığı 
yönler olduğu kuşkusuzdur. Üniversitelerden farklı olarak, think-tank araştırmacıları 
araştırma alanlarıyla etkileşim halinde olurlar ve saha çalışmaları yaparlar (Kayadelen, 2010). 

 Düşünce kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı 
gütmeyen, araştırma yapmak amacıyla oluşturulan, akademik dünya ile devletlerin veya 
hükümetlerin politikalarının uygulamaya geçirilmesinde köprü vazifesi gören bağımsız 
kuruluşlardır.

 
Üniversiteler bünyesinde sıklıkla ve dışarıya da çok açık olmayacak şekilde 

gerçekleştirilen kuramsal ve yöntemsel tartışmalar, gerçek politika alanlarında yaşanan 
sorunlara uzak kalmaktadır.  

Hükümet bünyesinde ise memurlar, dış politikanın yörüngesinin daha geniş şekilde 
yeniden değerlendirilmesi ile geri adım atmanın çok zor olduğu ve gündelik politikaların 
gerektirdiği somut talepler içerisinde boğulmaktadırlar. İşte bu çerçevede, gerçek dünya ile 
fikirler dünyası arasındaki boşluğun doldurulması gereği de düşünce kuruluşlarına olan 
ihtiyacı doğurmuştur (Haass’tan aktaran, Akdemir, 2007:53). 

Düşünce kuruluşları farklı formlarda, sosyal, ekonomik, kültürel, askeri, teknolojik gibi 
farklı alanlarda, araştırmalar yapan, stratejiler, analizler üreten kuruluşlardır. Düşünce 
kuruluşları genelde kar amacı gütmezler ve genelde de Kanda ve ABD gibi ülkelerde 
görüldüğü gibi vergi muafiyetine tabidirler. Birçok düşünce kuruluşu hükümetlerce çıkar 
gruplarınca veya iş dünyasınca desteklenmekte, finanse edilmektedir. Bazen de danışmanlık 
ve araştırmalardan da gelir elde edilmektedir (Bal). 

Bir başka kaynakta; kelime anlamı olarak think tank; düşünce kuruluşu anlamına 
gelmekle birlikte, “araştıran, analizler yapan, yayınlar yayınlayan ve danışmanlık hizmetleri 
gerçekleştiren sivil toplum kuruluşu” olduğu ifade edilmektedir. Bu kuruluşlar, toplumdaki 
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ihtiyaçların tespitinde ve projelendirilmesinde demokratik aktörler olarak önemli bir yere 
sahiptir. “Entelektüel girişimciler” olarak da adlandırabileceğimiz bu düşünce kuruluşları, 
özgür, bağımsız yapılarıyla; yeni fikirler ve siyasi inisiyatifler yaratma aşamasında, siyasi 
partilerin baskılarından arınmış kurumlar olarak farklı ve yenilikçi birçok fikir ortaya 
koyabilmektedirler.  

Tablo-1: ABD’de Faaliyet Gösteren En İyi 10 Think Tank 

Adı Konumu 
Yıllık 

(Ortalama) 
Bütçesi ($) 

Çalışma Alanları Öne Çıkan İsimler 

1. Brookings Institution  Washington  60.7 milyon Amerikan Dış 
Politikası, Ortadoğu 

Strobe Talbott, Kenneth 
Pollack, Alice Rivlin  

2. Council on Foreign 
Relations  

New York  38.3 milyon Amerikan Dış 
Politikası, Ulusal 
Güvenlik  

Richard Haass, Michael 
Gerson, Walter Russell 
Mead  

3. Carnegie Endowment 
for International Peace  

Washington  22 milyon Nükleer 
Silahsızlanma, Çin  

Jessica T. Mathews,  
Robert Kagan, Minxin Pei  

4. Rand Corporation  Santa  
Monica,  
California  

251 milyon Askeri Strateji, 
Ekonomi-Politik  

James Dobbins,  
Gregory Treverton,  
William Overholt  

5. Heritage Foundation  Washington  48.4 milyon Vergi Politikası, 
Savunma Füzeleri  

Edwin Meese,  
Peter Brookes,  
James Jay Carafano  

6. Woodrow Wilson 
International Center for 
Scholars  

Washington  34.5 milyon Bölgesel 
Çalışmalar, 
Demokrasi 
Çalışmaları  

Lee Hamilton,  
Haleh Esfandiari  

7. Center for Strategic & 
International Studies  

Washington  29 milyon Savunma Politikası, 
Diplomasi  

John Hamre,  
Richard Armitage, 
Zbigniew Brzezinski, 
Anthony Cordesman  

8. American Enterprise 
Institute  

Washington  23.6 milyon Ticaret, Savunma  Newt Gingrich,  
David Frum, Richard Perle 

9. Cato Institute  Washington  19 milyon Liberalleşme  David Boaz, Edward 
Crane, Christopher Preble  

10. Hoover Institution  Stanford, 
California  

34.1 milyon Savunma Politikası, 
Muhafazakârlık  

Larry Diamond,  
Michael McFaul, 
Victor Davis Hanson  

                                  Kaynak: http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4598 
Think-tank kısaca “Araştırma merkezi, düşünce ve nazariye üreten uzmanlar kurulu” 

olarak tanımlanabilir (Dağ, 2005:443). ‘Düşünce kuruluşu’ ya da ‘Araştırma merkezi’ hem 
akademik jargonda hem de pratikte en çok tercih edilen kullanımdır (Çamlıbel, 2010). 

Doğrusu think-tank yerine kullanılabilecek bir başka terim üzerinde henüz 
uzlaşılmamıştır. Amerikan literatüründe think-tank yerine “Public Policy Research Institute” 
(Kamusal Siyasa Araştırma Enstitüsü) de kullanıldığı görülmektedir. 1950’lerde “ulusal ya da 
ticari sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve fikirler veren araştırma enstitüleri ya da diğer 
komşu organizasyonları, yani disiplinler arası bir araya getirilmiş uzmanlar takımı” olarak 
tanımlanan think-tank kavramı, 1960’lı yıllarda “özel danışmanlık grupları” için 
kullanılmıştır. Kıta Avrupa’sında 1960’ların sonundan itibaren “denkfabrik” (düşünce 
fabrikası) anlamına gelmiştir (Keskin, 2005:4).  
 Think-tankleri lobi gruplarıyla karıştırmamak gerekir. Lobi gruplarının aksine think-
tankler; belli kesimlerin, özel ihtiyaçlarını projelendirmek yerine, ürettikleri politikalar ile 
ulusal ve uluslararası boyutta etki meydana getirirler. Bu sebeplerden dolayı think-tankler 
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demokrasilerin gelişmesi ve güçlenmesi noktasında oldukça büyük etkiye sahiptirler (Ezer, 
2009).  
 Hele internet gibi bir vasıtayla hemen hemen tüm dünyaya ulaşma imkânının olduğu 
günümüzde bu kuruluşların yaptıkları çalışmalara dünyanın herhangi bir köşesinde herhangi 
bir ilgili tarafından erişim ve sosyal iletişim ağlarıyla da bu çalışmaların hızlıca kitlelere 
aktarım imkânı bulunmaktadır. “Arap Baharı” gibi bu medya iletişim olanaklarının tetiklediği 
olaylar ve benzeri gelişmelerin oluşumunda bu araştırmaların da muhakkak katkısı 
olmaktadır. 
  Tablo-2: ABD Dışında Dünyadaki En İyi 10 Think Tank 

Adı Konumu Yıllık 
(Ortalama) 
Bütçesi ($)

Çalışma Alanları 

1. Chatham House  Londra  12.4 milyon Uluslararası Ekonomi,  
Bölgesel Çalışmalar  

2. International Institute for 
Strategic Studies  

Londra  15.3 milyon  Nükleer Silahsızlanma,  
Terörizmle Mücadele  

3. Stockholm International Peace 
Research Institute  

Solna, İsveç  5.3 milyon Silahların Kontrolü,  
Çatışma Yönetimi  

4. Overseas Development 
Institute  

Londra  25.9 milyon  Uluslararası Gelişmeler,  
İnsan Hakları, İnsancıl 
Sorunlar  

5. Centre for European Policy 
Studies  

Brüksel  8.6 milyon  AB İlişkileri  

6. Transparency International  Berlin  13.3 milyon  Yolsuzlukla Mücadele 
7. German Council on Foreign 
Relations  

Berlin  6.4 milyon  Alman Dış Politikası,  
Uluslararası İlişkiler  

8. German Institute for 
International and Security Affairs  

Berlin  16.4 milyon  Alman Dış Politikası, 
Güvenlik  

9. French Institute of International 
Relations  

Paris  8.1 milyon  Trans-Atlantik İlişkileri,  
Avrupa İlişkileri  

10. Adam Smith Institute  Londra  500,000 bin  Serbest Piyasa, Sosyal Poli-
tikalar  

Kaynak: http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4598 
 Bir think-tank’i gerçek anlamıyla başarılı kılan özgür ve yenilikçi fikirler üretebilmek 
adına bağımsızlık öncelikli olması gereken şarttır. Bu nedenle bu düşünce kuruluşlarının 
bağımsızlığı önemlidir.  Bağımsız think tankler ise  hükümet kaynaklarının aksine, hükümet 
dışı fonlardan beslenmektedir. Öyle ki bu durum onları hükümet dâhilindeki fonlardan 
beslenen toplulukların aksine, siyasi baskılardan ve yönlendirmelerden koruyarak, onlara 
farklı, yenilikçi ve alternatif politikalar üretmeleri konusunda destek sağlar (Ezer, 2009). 

2.2. Think-tanklerin Tarihsel Gelişimi 
Think-tank terimi ilk kez XX. Yüzyılın başında, ABD’de “akılcı yönetim” fikrinin 

egemen olduğu bir dönemde (1901-1917) ortaya çıkmıştır. Bilimsel araştırmaların ve 
uzmanların yönetimi daha akılcı ve verimli kılacağına inanıldığı, ekonomi ve devlet aygıtı 
içinde planlamaya ve teknolojiye dayandırılması gereğinin sıklıkla vurgulandığı bu dönemde 
öne çıkan ya da çıkartılan “yönetim uzmanları”, politik yetki sahiplerine danışmanlık hizmeti 
vermeye başlamışlardır.   

Bu danışmanlık hizmeti, bir yandan yönetimi daha da akılcılaştırma hedefini taşırken, 
diğer yandan da geleneksel sınıfı birliklerinden ve çıkarlardan kaynaklanan çatışmalardan 
uzak duran üniversite eğitimli uzmanların “nesnel” bilgileri sayesinde toplumsal sınıflar 
arasındaki politik çatışmaların engellenmesini mümkün kılar. Think-tanklerin ilk kurumlaşma 
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örnekleri tam da bu yıllarda ABD’de gerçekleşmiştir. 1907’de kurulan Russell Sage 
Foundation’ı, 1910’da Russell Foundation, 1911’de Carnegie Endowment ile Twentieth 
Century Fund ve 1916’de Hoover Institution izler (Keskin, 2005). 

Think-tankler Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası ilişkiler alanında etkisi giderek 
artan bir aktör konumuna gelmiştir. Özellikle ABD’de faaliyet gösteren think tankler gerek 
Amerikan iç ve dış politikasını şekillendirme noktasında gerekse dünya politikasını 
yönlendirme adına yoğun bir çaba içerisindedir. Bu düşünce fabrikalarının önümüzdeki 
dönemde de dünya politikasında ağırlıklarını hissettirmeye devam edecekleri anlaşılmaktadır 
(Karabulut, 2010:91-92). 

 ABD’de, 1907 ile 1950 yılları arasında sadece iki düzine kadar think-tank 
kurulmuşken, 1950 sonrası bu sayı katlanmış ve think-tankler adeta bir endüstri haline 
dönüşmüştür. ABD’nin uluslararası alanda dış ilişkilerini nasıl yürüteceği ile ilgili çıkmazları, 
yönetenlerin politik uzmanlara bağımlılığını arttırmış, dolayısıyla da RAND Corporation 
(1948), Foreign Policy Research Institute (1955), Center for Strategic and International 
Studies (1962) gibi enstitülerin kurulmasını sağlamıştır  (Keskin, 2005:6). 

 Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte dünyadaki think-tank anlayışı ve algılaması da 
değişmeye başlamıştır. Çevresel sorunlar, insan hakları, küreselleşme ve ekonomi-politik gibi 
konular ya mevcut think-tanklerin çalışma alanlarını genişletmelerine sebep olmuş ya da 
bizzat bu yeni çalışma alanları üzerine kurulan think-tankler ortaya çıkmaya başlamıştır 
(Evans ve Newnham’dan aktaran Karabulut, 2010:94). 
 ABD’de sayıları 1500’ün üzerinde bulunan

 
düşünce kuruluşlarının temel hedefi olarak 

yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucunda kamuoyunda ve dış politikada karar alıcı 
merciler üzerinde etki sahibi olabilmek gösterilebilir. ABD’de 1907 ve 1950 tarihleri arasında 
sayıları iki düzineden az olan düşünce kuruluşlarının 1980’lerin başlarından itibaren hem 
sayıları hem de önemleri giderek artmıştır. Bu da özellikle II. Dünya Savaşı’nı takiben 
hegemon bir güç durumuna gelen ABD’nin uluslararası politikada kazandığı önem ve 
sorumluluktan kaynaklanmaktadır (Akdemir, 2007:55). 

 Bugün, Amerika’nın dünya literatürüne think tank sözcüğünü kazandırmış olması 
tesadüf değildir. Think-tank, araştıran, analizler yapan, yayınları olan ve danışmanlık 
hizmetleri veren sivil toplum kuruluşudur. Bu düşünce kuruluşları, Amerikan politikalarının 
yönlendirilmesinde ve karar alma aşamalarında yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Başka hiçbir 
ülkede düşünce kuruluşları ile siyasal yaşam ilişkisi bu kadar iç içe geçmiş değildir (Akçadağ, 
2009). 
 Amerika’daki düşünce kuruluşları dünyanın diğer yerlerindeki bu tür kuruluşlardan 
belirgin bir farkla ayrılmaktadır. Bu belirgin fark ise Amerika’daki düşünce kuruluşlarının 
diğer ülkelerdeki örneklerine nazaran benimsedikleri fikirlerini karar alıcılara ulaştırmada 
daha az kısıtlamalara uğramalarından ve kamuoyunu etkilemede daha fazla fırsatlara sahip 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Yani, diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla 
kıyaslandıklarında ABD’deki düşünce kuruluşlarının bir çoğu, özellikle dönemin yönetimine 
yakın kuruluşlar, dış politika yapımında çok daha etkin bir nüfuza sahiplerdir (Denham ve 
Gernett’ten aktaran Akdemir, 2007:56). 
 Bugün neredeyse her ülkede varlık gösteren düşünce kuruluşları birkaç milyon 
çalışana ve belirli bir entelektüel özgürlüğe sahiptir. Düşünce kuruluşları artık siyasi 
sistemlerin, belirli faaliyetleri ve örgütsel yapılanmaları gibi, çeşitli kademelerinde faaliyet 
göstermektedirler. Siyasi manzaranın kalıcı bir parçası olan düşünce kuruluşları, birçok 
ülkede siyasal sürecin ayrılmaz bir parçası durumuna da gelmişlerdir (Akdemir, 2007:54). 
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 Pennsylvania Üniversitesi’nin yayımladığı bir çalışmada düşünce kuruluşlarının 
iletişim ağlarının küresel çapta olduğu ve her geçen gün daha da genişlediği belirtilerek, bu 
kuruluşların bugünün kamu politika konularına çözümler üretme kapasitesinin de arttığı 
kaydedilmektedir. Merkezi Philadelphia’da bulunan “Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum 
Programı” yöneticisi James McGann’in yaptığı çalışmada “Birçok düşünce kuruluşu dünya 
sahnesinde yer alırken bu kuruluşlar küresel yayılma stratejileri sayesinde eş zamanlı olarak 
çoğalmaya devam ediyor” denilmektedir (Sarıhan, 2010).  
 ABD’de Başkan Wilson’un Beyaz Saray’a çıkışından itibaren, başkanlar ve başkan 
adayları ABD’nin geleceğini şekillendirmek için büyük ölçüde think-tanklerde görev yapan 
uzmanlardan yararlanmış, hatta bu uzmanlar yönetimde danışman olarak söz sahibi 
olmuşlardır.  
 Think-tanklerin karar alıcılar üzerinde sahip olduğu etkinin büyük ölçüde o ülkedeki 
demokrasi işleyişi ile bağlantılı olmakta ancak, siyasal sistem, etnik yapı, gelenekler ve 
bölgesel farklılıklar da önem taşımaktadır. Örneğin; ABD’nin federal yapısına bağlı olarak, 
eyaletler arasındaki rekabet ortamı sürekli daha farklı ve daha tatminkâr politikaların 
yürürlüğe konması açısından think-tanklerin önemini arttırmaktadır.  
 Aynı şekilde, ABD nüfusu çok farklı etnik yapı ve gelenekten insanlardan 
oluşmaktadır. Bu farklı gruplar, kendi görüşlerine uygun olan think-tankler aracılığıyla 
taleplerini karar alma mekanizmalarına iletebilmektedir. Ayrıca, ABD’de “bağış yapma” ve 
entelektüel tartışmalara maddi katkı sağlama kültürünün son derece gelişmiş olması da think-
tanklerin varlıklarını sürdürmelerinde önemli bir etkendir (Akçadağ, 2009). 

2.3.Think-tankleri Sınıflandırma Biçimleri 
 1900’lü yıllarda Amerika da başlayan think-tank fenomeni, özgürlük ve demokrasi 
teriminin yükselen trendiyle birlikte günümüzde 1500’ü ABD’de olmak üzere büyük bir 
fenomen haline gelmiştir. Soğuk savaş sonrası büyük bir hızla bütün dünyaya yayılan bu 
fenomeni inceleyecek olursak, think tankler’in işlevsellik bakımından birbirilerinden 
farklılaştıklarını görürüz.  
 Bu tespitle birlikte Amerikan think-tankleri’nin karar alıcılar üzerinde sahip olduğu 
etkinin, diğer ülkelerdeki think tanklere kıyasla fazla olduğunu söylemek doğru olur. Bu etki 
Orta Doğu’ya geldikçe azalmakta ve bazı ülkelerde neredeyse sıfıra inmektedir. Bu 
farklılaşmanın demokrasinin işleyişi ile doğru orantılı olduğunu söylemek yanlış olmaz ancak 
sadece bununla bir değerlendirme yapmak eksik olmaktadır. Bu farklılaşma temelinde siyasal 
sistemlerden, etnik yapıya, geleneklerden,  bölgesel farklılıklara ve hatta ülkelerin 
yüzölçümlerini de içeren bir bütünün sonucudur (Ezer, 2009). 
   Tablo-3: İşlevsel Açıdan En İyi Think Tankler 

Uluslararası İlişkiler ve 
Güvenlik Konularında En 
İyi 5 Think Tank  

Uluslararası Gelişmelere Yön 
Veren İlk 5 Think Tank  

Ekonomi-Politik 
Konularında En İyi 5 
Think Tank  

1. Brookings Institution  Brookings Institution  Brookings Institution  
2. Chatham House  Overseas Development Institute  Peterson Institute for 

International Economics  
3. Carnegie Endowment for 
International Peace  

Council on Foreign Relations  Fraser Institute  

4. Council on Foreign 
Relations  

Rand Corporation  National Bureau of 
Economic Research  

5. International Institute for 
Strategic Studies  

Woodrow Wilson International 
Center for Scholars  

Adam Smith Institute  

  Kaynak: http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4598 
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Think-tankler çeşitli biçimde sınıflandırılabilir. Üzerinde uzlaşma sağlanan ortak bir 
yaklaşım söz konusu olmamakla birlikte mevcut think-tanklerin kurumsal özelliklerinden ve 
yapısından hareketle şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:  

i- Etkinlik Derecesine Göre: Küresel, Bölgesel ve Ülkesel,  
ii- Bağımsızlık Kriterine Göre: Tam Bağımsız, Yarı-bağımsız/bağımlı, Tam Bağımlı, 
iii- İşlevlerine Göre  

a- Bölgesel ya da Ülkesel Çalışmalar Yapan (Avrupa, ABD, Kafkasya v.b)  
b- İşlevsel Çalışmalar Yapan (Güvenlik, İnsan Hakları, Enerji, Çevre v.b)  
Bu sınıflandırmanın yanı sıra diğer bazı yaklaşımlar da vardır. Örneğin, Foreign Affairs 

tarafından yayınlanan think tank indeksinde şu şekilde bir sınıflandırma yapılmıştır; 
 i- Politika Yapıcılar: RAND, Urban Institute, Overseas Development Institute v.b. , 
 ii- Partizanlar: Heritage Foundation, Center for American Progress, Adam Smith 
Institute v.b.,  
 iii- Fantomlar: China Development Institute, Institute for Democracy and 
Cooperation (Russia) v.b.,  
 iv- Bilim Adamları: Brookings Institution, Council on Foreign Relations, Chatham 
House v.b., 
 v- Aktivistler: Human Rights Watch, Centre for Conflict Resolution (South 
Africa),Amnesty International (Aktaran: Karabulut, 2010:95-96). 

3. TÜRKİYE’DE THINK-TANK KURULUŞLARI 
 Aslında Türkiye’nin hala gelişmekte olan bir ülke mi olduğu, yoksa artık gelişmiş 
ülkeler grubu içinde değerlendirilebilecek seviyede mi olduğu bir tartışma konusudur. 
Dolayısıyla çoğu ölçütlere göre Türkiye’nin belirli standartları yakaladığı ileri sürülebilse de, 
düşünce kuruluşları bağlamında Türkiye’deki duruma bakıldığında Türkiye’de düşünce 
kuruluşlarının öneminin tam olarak kavrandığı, üniversite ile devletin, sanayinin tam olarak 
işbirliği içinde olduğu söylenemez.  
 Türkiye’de düşünce kuruluşları biraz da gelişmiş ülkeleri görenlerin oralarda 
gördüklerini Türkiye’ye taşıma hevesi ile bağımsız ve üniversiteler içinde think-tankler 
şeklinde başlamış ve yayılmaya başlamıştır. Bunun ne derece bilinçli, ne derece özenti 
çerçevesinde kaldığı tartışmaya açık olsa da her halükarda bu iyi bir gidiştir (Bal). 
 Dünya, bugünkü anlamda think-tanklarla, yani düşünce araştırma kuruluşlarıyla 19. 
yüzyılda tanıştı. Türkiye’de bir düşünce kuruluşunun bu anlamda ortaya çıkması ise tam 144 
yıl sonra gerçekleşti: Bir üniversite bünyesinde son derece mütevazı şartlarda kurulan bu ilk 
denemenin gerçek anlamda etkili think tanklara dönüşmesi için bir çeyrek asır daha beklemek 
gerekti (Laçiner, 2009).  
 Dolayısıyla Türkiye’de think-tank kavramı son 20 yılda oldukça yayılan bir kavramdır 
ancak geçmişe baktığımızda Türk halkının pek de think-tanklere aşina olmadığı 
görülmektedir. Özellikle Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin açıklanmasından sonra Avrupa 
değerlerinin Türkiye’ye daha çok girmeye başlamasıyla think-tank kültürü de Türkiye’yi 
etkilemeye başlamıştır. Her ne kadar Amerika’da veya Avrupa’da olduğu kadar gelişmiş 
olmasa da Ortadoğu açısından bakacak olursak Türkiye son yıllarda bünyesine kattığı think-
tanklerle oldukça önemli bir zenginliğe sahip bulunmaktadır.  
 Genellikle politika veya uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’de kurulan think-tankler 
yaptıkları araştırmalarla, anketlerle ve hazırladıkları raporlarla hükümeti belli konularda 
bilgilendirmek, halkın belli konulara dikkatini çekmek ve belli bir kamuoyu tartışması 
yaratmak gibi çalışma alanlarına sahiptir. Politika ve uluslararası ilişkiler dışında ekonomi, 
sağlık, eğitim gibi konularda da think tankler mevcuttur (Kayadelen, 2010). 
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Her ne kadar Ortadoğu ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye açısından daha pozitif bir 
tablo olduğu söylenebilse de bu konuda adeta “düşünce fakirliği” yaşandığını söyleyenler de 
bulunmaktadır. Başta ABD ve diğer Batılı ülkeler olmak üzere dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
düşünce merkezlerinin Türkiye’ye nazaran hem niceliksel hem de niteliksel olarak oldukça 
güçlü oldukları görülmektedir.  

Böylesi bir tablonun ortaya çıkmasında ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel 
etkenler söz konusudur, fakat en önemli sebep Türkiye’de düşünce merkezlerinin öneminin 
henüz idrak edilemediğidir. Böylesi bir algılama sorunu var olan ya da yeni kurulacak 
düşünce merkezlerinin devlet ya da özel sektörden gerekli ekonomik desteği görememesini 
beraberinde getirmektedir (Karabulut, 2010:91). 
 Ülkemizde kâğıt üzerinde 50 civarında think-tank görünmesine rağmen fiiliyatta sayı 
beşe, altıya kadar düşmektedir. Bunların imkânları da son derece kısıtlı olup hepsi 
toplandığında orta büyüklükte bir Amerikan düşünce kuruluşu dahi yakalanamamaktadır. 
Örneğin; Brookings’in yıllık bütçesi 100 milyon dolar civarındadır. Bu rakam Türkiye’de bazı 
bakanlıkların bütçesinden dahi fazladır. ABD’de bu sektörde çalışan kişi sayısı 50.000’in 
üzerinde iken Türkiye’deki rakam oldukça düşüktür (Laçiner, 2009). 

Ayrıca yasama organının dış politika sürecindeki ağırlığı ile think-tank’lerin dış 
politikaya etkisi arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de, dış 
politika sürecine think-tank’lerin etkisi sınırlı ve hatta soyut düzeyde kalmaktadır. Soyut 
düzeyden kasıt, sözü geçen etkinin karar alma sürecinde değil fikirlerin oluşması için gerekli 
zihinsel bilginin oluşması sürecinde kendini göstermesi ihtimalindendir (Bulut ve Güngör). 
 Ayrıca dünyadaki diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin think tankler konusunda oldukça 
gerilerde olduğu istatistiksel verilerle de ortaya konabilir. Örneğin Nijerya’da 38, Kenya’da 
42, Bangladeş’te 34, Romanya’da 53, Ukrayna’da 45, Şili’de 36, Meksika’da 54, Hollanda’da 
55 think tank faaliyet göstermektedir. Görülebileceği gibi dünyanın farklı coğrafyalarındaki 
çoğunluğu Türkiye’den daha az gelişmiş ülke görünümü veren ülkelerde dahi think tank 
sayısı ülkemizden fazladır. Foreign Affairs’ın think-tank indeksine göre Türkiye’deki think-
tank sayısı 21’dir (Karabulut, 2010:101). 
 ABD’nin tersine Türkiye’de, özel sektör girişimcilerinin kurulmasına öncülük ettiği 
think-tank’ler, yaygın değildir. Türkiye’de think-tank’lerin kurulmasının özel sektörden 
ziyade devlet teşvikiyle gerçekleşmesi aslında her iki ülkenin, siyasal karar alma ve uzman 
görüşü arasındaki ilişkiyi farklı yorumladığını göstermektedir. Bu durum aslında, Türkiye’de 
siyasal karar alma mekanizmasında sağladıkları uzman görüşlerle önemli bir etkisi olan 
bürokratik sınıfın aksine, ABD’de bürokrasinin etkisinin siyasal karar alıcılara tavsiyelerde 
bulunan bağımsız uzmanların varlığı nedeniyle sınırlı olmasıyla da açıklanabilir.  

Ayrıca ABD’de son derece gelişmiş olan “bağış yapma” ve entelektüel tartışmalara 
maddi katkı sağlama kültürünün, Türk girişimcileri arasında henüz tam olarak yerleşmemiş 
olması da her iki ülke think-tank’lerini farklılaştıran bir diğer etmen olarak değerlendirilebilir. 
ABD’deki birçok örneğin tersine Türkiye’de kişisel bağışlarla ayakta duran think-tank’lere 
rastlamak mümkün değildir (Bulut ve Güngör). 
 Ancak her şeye rağmen Türkiye'de bu alanda çalışmalar çok az olsa da son dönemde 
düşünce kuruluşları anlamında ciddi gelişmeler de göze çarpmaktadır. Türkiye'de ilk olarak 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi(ESAM)’nin kurulması Türkiye’nin think tank 
alanına geçiş yapmasını sağlamıştır. Son dönemde ise 1994 yılında kurulan adından çok söz 
ettirmiş kapsamlı çalışmalar yürüten Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) 
kurulmuş fakat sponsor firmanın desteğini çekmesiyle birlikte 2009 yılında kapatılmıştır. 
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Fakat bu kuruluşun barındırdığı akademisyenler yurt içinde ve yurt dışında çeşitli think-
tanklerde çalışmalarını sürdürmektedir (Yılmaz, 2010). 
 Türkiye’nin güvenlik politikalarının yapımında ve Türkiye’nin dış politikasında, 
geleneksel yapı ve anlayıştan daha değişimci bir eksene doğru kayış yaşanmakta ve bu think-
tankler tarafından geliştirilmektedir. Başka bir deyişle, think-tankler ve bu merkezlerde 
çalışan uzmanların ve yöneticilerin, yeni yapının şekillenmesinde payları kayda değerdir. 
Gelinen noktada, devleti temsil eden asker-sivil bürokrasisinin içerisinden farklı bir güvenlik 
politikası ve güvenlik kültürü modeli öneren bir sivil iradenin varlığı dikkat çekicidir (Aras 
vd., 2010:168). 

3.1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Think-tankler, Yapıları ve Faaliyet Alanları 
 Think-tankler, Türkiye’de gerek insan kaynağı gerekse fon yönetimi açısından somut 
bir ekonomik sektör oluşturmaktadır. Think-tankler genellikle proje bazlı faaliyet 
göstermekte, AB’den ve diğer yurtdışı kaynaklı hibe ve araştırma projelerinden gelen 
finansman, dergi ve kitap satışı geliri, bağış ve sponsorluk gibi kaynaklarla sektörde var 
olmaya çalışmaktadırlar.  
 İletişim teknolojileri alanında meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle, think-tankler 
arasındaki uluslararası ağın güçlenmesi, ortak proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, internet 
aracılığı ile telekonferanslar düzenlenmesi ve uluslararası tartışma platformlarının giderek 
yaygınlaşması think-tanklerin belirgin bir sektörde var olduğuna işaret etmektedir (Aras vd. 
2010:170).  
 Günümüzde Türkiye’de think-tank anlamına gelebilecek kuruluşlar dörde ayrılabilir. 
Birinci grupta yer alanlar askeri ve sivil yönetim kuruluşları olarak iç ve dış politikaya dair 
stratejik öngörüler gerçekleştirmektedir. Genelkurmay Başkanlığı’nın Stratejik Araştırmalar 
Etüd Merkezi (SAREM), Harp Akademileri’nin Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı Strateji Merkezi bu türdendir.  

İkinci grupta yer alanlar üniversitelerin kurdukları merkezlerdir. Dış ilişkilerin 
stratejik boyutlarından, politik ve ekonomik öneriler geliştirmeye kadar çeşitli çalışma 
alanlarına sahip olan bu merkezler şunlardır: Yıldız Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi ve Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM).  

Üçüncü grupta yer alan ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin(ASAM) 
temsil ettiği kuruluşlar ise bir yandan ideolojik misyonu olan, diğer yandan da hükümete ve 
orduya dışarıdan hizmet verenlerdir.  

Dördüncü grupta ise Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile 
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) gibi vakıflar yer almaktadır. 
Kendilerini “düşünce üretim merkezi” olarak tanımlayan ve bilimsel araştırmalar ile politik 
kararlar arasında bağ kurmayı ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını ifade eden bu 
vakıflar da akademisyenler, işadamları, gazeteciler, bürokratlar ve politikacılar ile bir arada 
çalışmaktadır (Keskin, 2005:8,9).             

Tablo-4: Türkiye'deki think-tank kuruluşları listesi 

Kuruluş adı Kısaltması Merkezi Kuruluş 
yılı 

Actus Sağlık Araştırmaları ve Sosyal Stratejiler 
Geliştirme Merkezi ACTUS Kuzguncuk, İstanbul 2009 

Ankara Global Araştırmalar Merkezi AGAM Çankaya, Ankara 2006 

Ankara Strateji Enstitüsü ANKARA 
STRATEJİ Emek, Ankara 2011 

Araştırma ve Etütler Merkezi AREM Yenimahalle, Ankara 2005 
ARI Hareketi - Beşiktaş, İstanbul 1994 

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM Çankaya, Ankara 1994 
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Alternatif Politikalar Merkezi APM Çankaya, Ankara 2004 
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi BİLGESAM Şişli, İstanbul 2008 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi ÇOMÜ-SAM Çanakkale  

Dış Politika Enstitüsü DPE Ankara 1974 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ESAM Balgat, Ankara 1969 

Global Politikalar Araştırma Merkezi GLOPOL Konya 2006 
Global Strateji Enstitüsü GSE Kızılay, Ankara  

Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi GASAM Şişli, İstanbul 2004 
Hürriyet Hukuk Hoşgörü Hareketi 3H Sultanahmet, İstanbul 2006 

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı KÖKSAV Maltepe, Ankara 1991 
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı - Beşiktaş, İstanbul 1985 

Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi ODAM Mebusevleri, Ankara 2004 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar 

Merkezi ERC Ankara  

Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi SAREM  2002 
Stratejik Araştırmalar Merkezi SAM Çankaya, Ankara 1995 

Temel Stratejik Araştırmalar ve Danışmanlık TSA  Çankaya, Ankara 2009 
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM İstanbul 2002 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV İstanbul 1994 
Türkiye Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi TESAM Kahramanmaraş 2008 

Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu - Beşiktaş, İstanbul 1999 
Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi TUSAM Bahçelievler, Ankara 2004 

Ulusal Enerji Forumu - İstanbul 2001 
Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği UGSAD Ankara 1992 
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi TÜRKSAM Ankara  

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK Mebusevleri, Ankara 2001 
Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği USTAD Mardin 2011 

 Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye'deki_d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce_kurulu
%C5%9Flar%C4%B1_listesi (02.10.2011) 

Türkiye’deki think-tank’lerde görev yapan uzmanların nitelikleri incelendiğinde 
yürüttükleri görevlerden emekli olmalarının ardından bu kurumlarda çalışmaya başlayan 
oldukça önemli isme rastlanmaktadır. Örneğin: 
Gündüz Aktan: Washington Eski Büyükelçisi ve ASAM Eski Başkanı,  
Faruk Loğoğlu: Washington Eski Büyükelçisi, ASAM Başkanı, 
Ömer Engin LÜTEM: Emekli Büyükelçi, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Başkanı,  
Armağan Kuloğlu: Emekli Tümgeneral, ASAM Jeopolitik ve Strateji Araştırmaları Masası 
Başkanı, 
Edip Başer: Emekli Orgeneral, ASAM Yönetim Kurulu Başkanı, 
Nüzhet Kandemir: Emekli Büyükelçi, ASAM Yönetim Kurulu Üyesi,  
Tayyibe Gülek: Devlet Eski Bakanı, USAK Onursal Başkanı  gibi isimler resmi görevlerinin 
ardından think-tank’lerde görev almışlardır. Bu durum, devlet kademelerinde görev almış 
olan üst düzey bürokratların tecrübelerini think-tank’lere aktarmalarına olanak sağlamıştır. 
Böylece, iki açıdan think-tank’ler önemli kazanımlar elde etmektedir. 

Birincisi, devlet politikalarının oluşturulması ve uygulanması aşamalarını çok iyi bilen 
bu kimseler think-tank’leri de bu konuda bilgi sahibi yapmakta ve söz konusu think-tank’lerin 
ilerleyen dönemlerde oluşturacakları araştırma ve analizlere tecrübelerini katmaktadır. 
İkincisi, think-tank’ler bünyesinde görev yapan bu kişiler, think-tank’lerin kredibilitesini 
arttırmakta ve bu sayede siyasal karar vericiler bu think-tank’lerin tavsiyelerini daha fazla 
dikkate alabilmektedir. 
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Türkiye’de bulunan think-tank’ler genel olarak düzenledikleri seminer, panel, ulusal 
ve uluslararası konferanslarla ve internet yayını ile gerek kamuoyunu gerekse de siyasal 
aktörleri bilgilendirmekte, ürettikleri bilgiyi çıkarttıkları hakemli dergide yayınlayarak 
yaymakta ve bilimsel bilgi üretmektedir. Bu etkinliklerinin yanında uyguladıkları staj 
programları ile uzman yetiştirmekte ve en önemlisi bilginin ulusal yollarla üretilmesini 
sağlamaktadırlar. Geleceğin planlanması ve her duruma göre strateji değiştirilebilmesi ve 
duruma göre farklı planın hazırda olması zaman/strateji boyutu bir devletin başarısında 
önemlidir (Bulut ve Güngör). 

3.2. Türkiye’de Think-tanklerin Karşılaştığı Sorunlar, Etkileri ve Nedenleri  
 Temel bilim üretme kurumları ile siyaset üretme ve yürütme kurumları arasında 
geçişkenliği sağlayan, her iki kurumdan da beslenen, amacı alternatif veya tamamlayıcı 
siyaset üretmek olan düşünce kuruluşlarının örnekleri Türkiye'de henüz ancak gelişme 
aşamasındadır (Beriker-Atiyas, 2001:46).  

Türkiye’nin sosyal ekonomik sorunları ile ilgili üniversiteler daha yabancı kalırken 
düşünce kuruluşları imkânları kısıtlı olmasına rağmen, somut sorunlar ile ilgili arayış içine 
girmişler, anketler, araştırmalar yapılmış, öneriler ortaya atılmaya başlanmıştır. Düşünce 
kuruluşları alternatif politikalar üretme bağlamında adımlar atmaktadırlar ve karar vericilere 
servis yapmaya başlamışlardır. Bu durum hem kamuoyunun, hem de yöneticilerin 
dikkatlerinden kaçmamaktadır. Fakat 2000’lerin başından itibaren Türkiye’de varlıklarını 
hissettirmeye başlayan Türkiye’deki düşünce kuruluşlarının bazı sıkıntıları vardır (Bal). 

Think-tankler son yirmi yılda yayılan kurumlar olmasına rağmen Türkiye’deki think-
tankler başta ekonomik problemler olmak üzere daha pek çok konuda pürüzlerle 
karşılaşmakta, istediği amaca ulaşmakta zorluklar çekmektedir. Ekonomik alanda çıkan 
problemler genelde araştırmacı sayısının azalmasına, yapılan yayınların azalmasına ve 
bunların dolaylı sonucu olarak konuya olan ilginin azalmasına neden olmaktadır (Kayadelen, 
2010). 

Think-tank olgusu ile Türkiye’nin geç tanışmış olması diğer bazı sorunları da 
beraberinde getirmiştir. Türk düşünce merkezleri finans, kalıcı kadro temini, kurulan 
kadronun uyumlu şekilde kurgulanması, zamanın verimli kullanımı ve güncel bilgi tedariki 
sorunları ile karşı karşıyadır. Ayrıca, Türkiye’de düşünce kurumları kariyer mesleği değildir. 
Türkiye’de ‘stratejist’, ‘analist’, ‘siyasi analist’, ‘dış politika uzmanı’, ‘dış politika 
araştırmacısı’, ‘düşünce merkezi uzmanı’, ‘think-tanker’ adıyla tanımlayabileceğimiz bu 
meslek, tam zamanlı bir meslek olarak bilinmez (Karabulut, 2010:101). 

Güvenlik politikaları açısından think-tanklerin konumu ele alınacak olursa en başta 
Türkiye’nin jeostratejik konumu, sivil ve askerî bürokratik elit tarafından uzun yıllardır 
şekillendirilen geleneksel güvenlik yaklaşımının en temel belirleyicilerinden biri olduğunu 
ifade etmek gerekir. Türkiye’nin, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Akdeniz ve Karadeniz ile 
çevrelenmiş güvensizlik, istikrarsızlık ve belirsizlikle malul karmaşık ve rizikosu yüksek bir 
coğrafyası olduğundan hareketle, sivil ve askerî bürokratik elit güvenlik ve dış politika 
yapımında önceliği jeostratejiye vermektedir.  

Diğer bir ifade ile Türkiye’deki geleneksel güvenlik anlayışı, coğrafyanın ve bölgesel 
konumlanışın belirleyiciliğindedir. Çalışmamız sırasında, araştırma merkezi ve uzmanlarının 
söylemlerinden, her ne kadar kimi zaman kendilerini ayrı tutmak isteseler ve hatta yer yer 
eleştirseler de, Türkiye’nin fiziki güvenliği ve coğrafya/jeostratejiyi baz alan güvenlik 
anlayışından uzaklaşamamaktadırlar (Aras vd., 2010:173). 

Ayrıca think-tanklerin herhangi bir siyasi parti veya ideolojiden bağımsız olabilmeleri 
için iktisadi olarak sıkıntı çekmemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, başa geçen 
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hükümetlerin politikasına göre araştırma alanını değiştiren ve hükümetin propagandasını 
yapan kuruluşlara dönüşebilmektedir. Aslında, Türkiye’de pek çok think-tank konularına göre 
siyasi partilerle birlikte anılmaktadır ve bazı think-tankler bu durumu hoş karşılasa da bazıları 
amaçları sadece ilgilendikleri konuda araştırma yapmak ve halkı aydınlatmak olduğu için bu 
durumdan rahatsızdır (Kayadelen, 2010). 
 Birkaç örnekle yıllık bütçeleri; “Rand Corporation; 250 milyon dolar, Brooking 
Institution 61 milyon dolar” olan Amerikan Düşünce Kuruluşları ile tüm Türkiye’deki 
benzerlerinin yıllık bütçeleri karşılaştırıldığında, aradaki fark uçurum niteliğindedir. Kaynak 
yetersizliğinden dolayı yereldeki çoğu düşünce kuruluşu, ABD’deki örneklerinin aksine; 
günlük tartışmalar üzerine yoğunlaşarak, kısa dönem stratejiler geliştirmekte; tabiri caiz ise 
günü kurtarma çabası içerisine girmektedir.  

Oysa ABD’de günlük olaylardan kendilerini uzak tutan bu kuruluşlar; hükümet 
çalışanlarının (veya bürokratların) siyasi kaygılar nedeniyle üzerinde çalışamadığı uzun 
dönemli stratejiler üretmektedir (Ezer, 2009). Neticede ülkemizde de bürokratlardan bu tür 
uzun vadeli strateji oluşturmasını beklemenin abes olduğu tecrübelerle anlaşılmaktadır. 

Türkiye içinde gerek kamudan, gerekse özel sektörden bekledikleri desteği yeterince 
bulamayan düşünce kuruluşları hayatta kalabilmek, finansal sorunlarını aşabilmek için yurt 
dışından destek arayışına girmekte, başarılı olurlarsa da, başka bir ülkenin ajanı muamelesine 
tabi tutulmaktadırlar. Her halükarda iyi niyetin korunması şartı ile, iç ve dış ayırımının 
öneminin azaldığı, karşılıklı bağımlılıkların arttığı bir dünyada uluslararası işbirliği 
yadırganmamalıdır. Aslında ne kadar çok yurt dışında farklı kurumlarla işbirliği yapılırsa, 
etkileşim çift taraflı olacak, aynı zamanda dünyaya Türkiye’nin perspektifi, hassasiyetleri ve 
değerleri yansıtılabilecek, hem dünya etkilenecek, hem de Türkiye’ye has yaklaşımlarla 
dünyadaki sorunlarla ilgili katkılar yapılabilecektir (Bal). 

Ekonomik problemlerin dışında think-tanklerin en çok karşılaştıkları sorunların bir 
diğeri de seslerini duyuramamalarıdır. Kuruluş amacı halkı ve karar alıcıları bilgilendirmek 
olan bu kuruluşların kamuoyu oluşturmada karşılaştıkları zorluklar amaçlarına ulaşmalarına 
engel teşkil etmekte ve ülke nezdinde oldukça önemli olmalarına rağmen önemsizmiş gibi bir 
görüntüye bürünmelerine yol açmaktadır. Bu durumun başlıca sebebi ise think-tanklere 
gereken önemi vermeyen medya kuruluşlarıdır (Kayadelen, 2010). Zaten kuruluş gayeleri 
daha çok patronlarının ticari menfaatlerini kollamak olan veya daha fazla satış yapmak için 
her türlü olumsuz aracı kullanabilen Türkiye’deki medya kuruluşlarının da bu tür kuruluşlara 
hak ettikleri yeri ayırmamalarını normal karşılamak gerekir.  
 Ülkemizde, politika üretme sürecine bilimsel katkının yetersiz olması sadece 
politikacıların bu konudaki duyarsızlıkları nedeniyle değil, aynı zamanda politika üretme 
çalışmalarına yukarıda da bahsedildiği üzere yeterince kaynak ayrılmaması ve bilim 
adamlarımızın politika üretecek bilimsel çalışmalara yeterince ilgi göstermemesinden de 
kaynaklanmaktadır.  
 Oysa, bir politika konusunda yapılan hatanın maliyeti toplumsal olarak çok yüksek 
olabilmektedir. Bu nedenle, ülkemizdeki düşünce merkezlerinin gelişmesine daha çok kaynak 
ayırmak, aslında kamu yararınadır. Düşünce merkezlerinde yürütülen araştırmaların sonuç 
odaklı olmasını sağlamak için çalışmanın başlangıç aşamasından itibaren araştırmacı ile 
politikacı-bürokrat kesimi arasında etkin iletişim kurulması faydalı olacaktır (Argüden, 2006).  

Demokrasinin güçlü aktörleri olarak uluslararası arenada, siyasi karar alma 
mekanizmaları ile akademisyenler arasında bir boru hattı görevi gören think tankler, ne yazık 
ki bu boru hattının bazı bölgelerde tıkanmış, bazı bölgelerde sabote edilmiş ve yine bazı 
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bölgelerde ise tamamlanamamış olması nedeniyle; Türkiye de olması gerektiği nitelikte 
çalışamamaktadır.  

Tüm bu aksiliklerin aşılmış olduğu bazı durumlarda ise, teknik ve maddi 
olanaksızlıklarla birlikte, bu hatta verilecek petrol bulunamamaktadır. Think-tankler’in 
Türkiye’de yeterince etki yaratamamasının bir diğer sebebi ise bu kurumların bir çeşit 
akademik araştırma kurumu haline gelmesidir. Think-tanklerin bu tarz kurumlar haline 
gelmesindeki en büyük etken kuşkusuz ki birçoğunun üniversite bünyesinde çalışmalarını 
sürdürmesidir (Ezer, 2009).  

Think-tanklerin karşılaştığı bu gibi sorunlar dışında aslında kendilerinin yarattığı bazı 
sorunlar da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, think-tanklerin genelde kendilerine belirli 
bir araştırma alanı seçmemiş olmamasıdır. Türkiye’deki hemen hemen çoğu think-tank az çok 
bütün konularla ilgilenmekte ve hangisi daha çok ilgi görürse yönünü oraya çevirmektedir. 
Özellikle dış politika alanında oldukça geniş bir yelpazede araştırma yapmayı alışkanlık 
haline getiren think-tankler özellikle bir alana yönelmekten kaçınmaktadırlar.  

Bunun sonucunda ise gündeme göre kendini ayarlayıp hemen hemen her konuda 
yorum yapma hakkını kendinde hisseden köşe yazarlarına benzemektedirler. Bu durumda ise, 
think-tankler ülkemize faydalı olacakken alanında uzman olmayan birçok insan tarafından ele 
alınmış araştırmalarla dolu bir entelektüel çöplük yaratmaktadır ve bu çöplüğün içinde hangi 
araştırmanın işe yarar olduğu belli olmamaktadır.  

Think-tanklerin yarattığı ikinci sorun ise, neredeyse çoğu think-tanklerin araştırma 
alanının dış politika alanında olmasıdır. Yeterli sayıda diğer konularla ilgilenen think-tank 
bulmak zordur ve bu durum da yine ilginin dağılmasına sebep olmaktadır (Kayadelen, 2010). 
Hâlbuki ABD gibi ülkelerde bu kuruluşların çok çeşitli dallarda çalışmalar yaptığı 
görülmektedir.   

Think-tank kulüplerini, düşüncenin Ar-Ge'leri olarak kabul edebiliriz. Hedef çok 
düşünmek ve mümkün olduğunca çok düşünce üretmektir. Bir bakıma, think-tanklar 
düşüncesizliğe karşı bir isyandır. Türkiye'de think-tank kuruluşları açısından birçok bâkir 
sahalar vardır. Meselâ; hoşgörü ve barışçı çözüm üretme konusunda Türkiye'de araştırma 
yapan bir kurum yoktur.  

Silahsızlanma konusunda Batılı ülkelerde çalışma yapan binlerce kurum varken, 
Türkiye'de bir tane bile yoktur. Kısacası Türkiye'de birçok mevzuda çok sayıda think-
tank'lara ve tabiî ki buralarda görev alarak beyin fırtınaları oluşturacak, yeni keşif ve icatlara 
zemin hazırlayacak genç dimağlara ihtiyaç vardır (Demir, 2000). 

Düşünce kuruluşları, karar alan ve aldığı kararı uygulayan kurumlar değildir. Think-
tankler karar alıcılara yardımcı olan, kısacası devlet kurumlarının alacağı kararlarla ilgili 
nokta analizler ve senaryolar sunan kurumlardır. Türkiye söz konusu olduğunda ise belki 
devletin dikkate alıp almadığından bile emin olunmayan, belki de aylarca yapılan çalışmaların 
bir hareketle çöpe gidebileceği bir alandan söz edilebilir (Öztürk ve Çevikalp, 2008).  

Think-tanklerin sürekliliği anlamında da ciddi sorunlar mevcuttur. Türkiye’de think-
tanklerin sayısı artmakla birlikte birçoğunun uzun yıllara dayanabilecek sürekliliği 
bulunmamaktadır. Hâlbuki sektörün gelişmesi kurumların devamlılığıyla ilintilidir. Araştırma 
merkezi yöneticilerinin tümü, sürdürülebilir mali kaynak temininde yaşanan sıkıntılardan 
yana dertlidir. Bu bağlamda, sektörün ihtiyaç duyduğu kaynak girişinin ve serbest kaynak 
kullanımının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.  

Hükümet kurumlarının araştırma bütçelerinin arttırılması ve bu bütçelerden think-
tanklere gerek sipariş usulü gerekse de ihale yoluyla araştırma yaptırılması yöntemlerden 
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birisidir. Vergi avantajı getirecek ve think-tankleri diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran 
bir kanun düzenlemesi de yardımcı olabilir (Aras vd. 2010:178). 

Ayrıca düşünce kuruluşlarında çalışan araştırmacılar da çalıştıkları kurumda uzun 
vadeli kalmaya sıcak bakmamaktadır. Bu araştırmacılar gerek bu kuruluşlardaki gelip giden 
yöneticilere güvenmediklerinden, gerek iş garantisi olmadığından, gerekse Türkiye’de 
düşünce kuruluşlarına istikrarlı finansal destek olmadığı genel kanaatinden dolayı, düşünce 
kuruluşlarını daha iyi ve güvenilir bir meslek öncesi bir atlama tahtası olarak 
değerlendirmekte ve öğretim üyeliği veya benzer başka güvenilir bir iş bulduklarında düşünce 
kuruluşlarından ayrılmaktadırlar. Bu durum ise düşünce kuruluşlarının uzun vadede işi bilen 
uzmanlara sahip olabilme lüksünü ellerinden almaktadır (Bal).  

Ayrıca uluslararası ilişki ağlarına ve yurtdışındaki fonlara eklemlenebilmek için, 
toplumda kimi zaman nükseden komplo teorileri de engel teşkil etmektedir. Türkiye’de 
yurtdışı kaynaklı proje yapmak, araştırma yapmak ve yayın yayınlamak yabancı ellerin gizli 
emellerine (Türkiye’yi yönetme, bölme, kendi çıkarlarına göre hareket ettirme ve kullanma 
gibi) alet olunmak şeklinde de yorumlanabilmektedir. Bu çeşit bir milliyetçi dalganın 
yükselmesinin ve komplo teorilerine kamuoyu ilgisinin yüksek olmasının, think-tankler 
sektörünü dolaylı yoldan olumsuz olarak etkileyebilmektedir.  

Ayrıca devlet sırrı kavramının kanunen yeniden düzenlenmesi ve devlet sırrı/gizli bilgi 
anlayışına esneklik getirilmesi think-tanklerin üretimini daha sağlam temellere oturtacak, 
güvenilirliğini arttıracak ve sektörün geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede think-
tankler, iç ve dış politika ile ilgili siyasi bütün meseleler hakkında daha sağlıklı ve eksiksiz 
bilgiyi haiz olacaktır (Aras vd. 2010:178). 

Son olarak, Türkiye’nin hala kucaklayıcı bir vizyon ile olaylara bakabilme, 
farklılıkları bir zafiyet değil, zenginlik olarak kabul edebilme bağlamında gerekli olgunluğa 
ulaşamaması düşünce kuruluşlarına bakışı de etkilemektedir. Bu bağlamda düşünce 
kuruluşları ya bir partiye, ya bir cemaate ya da bir kuruma yamanmakta, söz konusu kurum 
veya partinin kimliği, ideolojisi ile değerlendirilmekte ve şüphe ile bakılmaktadırlar.  

Bu durum hem düşünce kuruluşlarının manevra alnını daraltmakta, hem de kamu ve 
özel sektör ile düşünce kuruluşlarının tam işbirliği yapmasının önünde engel olmakta ve senin 
düşünce kuruluşun, benim düşünce kuruluşum gibi yanlış, olmaması geren bir anlayışı 
körüklemektedir. Oysa farklı argümanlar, fikirler, duruşlar Türkiye için daha tutarlı stratejiler, 
senaryolar oluşturmada avantaj sağlayacak, resmin tamamı görülebilecektir. Temelde bu tür 
sorunların aşılması durumda daha istikrarlı ve Türkiye’nin somut sorunlarına politika önerileri 
getirebilen, karar vericilerin önüne politika alternatifleri koyabilen ve kamuoyunu da 
aydınlatan düşünce kuruluşları karşımıza çıkacaktır (Bal). 

4. BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ 
 Bu bölümde araştırma ile ilgili olarak tespit edilen bulgularla öneriler sıralanmış ve 
sonuç kısmında araştırma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

4.1. Bulgular 
B.1. Türkiye’de her ne kadar think-tank sayısı ve niteliği anlamında son yıllarda olumlu 
gelişmeler gözlemlense de gelişmenin beklenilen düzeyde olmadığı bir gerçektir. Dolayısıyla 
Türkiye gibi bölgesel liderliğe soyunan bir ülkenin think-tank anlamında çok daha ileri 
düzeylere gelmiş olması gerekirdi.  
B.2. Türkiye’de faaliyet gösteren think-tanklerin önemli sorunlarla karşılaştığı 
gözlenmektedir. Bunların başında ekonomik sorunlar gelse de bu kuruluşları kendi 
bünyelerinden kaynaklanan sorunlar da göz ardı edilemez. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

16 
 

B.3. Türkiye’de siyasi karar vericilerin bu kuruluşların çalışmalarından yeterli ölçüde 
faydalanamadıkları bir gerçektir. Bu da bu karar vericilerin ne ölçüde sağlıklı kararlar 
verebildikleri konusunda bazı soru işaretlerine neden olmaktadır. 
B.4. Think-tanklerin Türkiye’de genellikle dış politika alanında yoğunlaştıkları 
görülmektedir. Hâlbuki günümüzde hemen hemen her alanda think tanklerin yapacakları 
analizlere ve belirleyecekleri stratejilere göre politika üretilmesi kaçınılmazdır. 
B.5. Think-tankler henüz Türkiye’de hak ettikleri saygınlığa sahip değildir. Bu kuruluşların 
gerekli ilgiyi ve saygınlığı kazanmaları durumunda genç beyinlerin bu kuruluşlara daha çok 
yönelebileceği düşünülmektedir. 
B.6. Think-tankler en başta yaşadıkları ekonomik sorunlardan dolayı Türkiye’de tam 
anlamıyla bağımsız davranamamaktadır. Bu da yaptıkları araştırmalara ve çalışmalara yönelik 
önyargılar oluşmasına ve verilen emeklerin yeterli karşılığı ve ilgiyi görememesine neden 
olmaktadır.      

4.2. Öneriler 
Ö.1. Türkiye’de think-tanklerin gerekirse devlet kaynaklarından teşvik edilmeleri (örneğin; 
kuruluşlarından sonraki ilk beş yıl için idari ve kuruluş masraflarına yönelik vb.) bu 
kurumların sağlam bir şekilde kurumsallaşmalarına destek olabilecektir.  
Ö.2. Türkiye’de sadece dış politika değil, ticaret, turizm, çevre, sağlık vb. alanlarda da strateji 
geliştirilmesi ve araştırma yapılması için gerekirse devletin bu tür think-tank kurulumuna ön 
ayak olabileceği değerlendirilmektedir.  
Ö.3. Ayrıca Anadolu’nun değişik büyük illerinde de artık bu tür think-tanklerin açılması 
mümkün olabilirse ülkenin tüm beyin kaynaklarının bu fikir üretme yarışına olumlu anlamda 
katkı sunabileceği düşünülmektedir. 
Ö.4. Öğrencilerin bu tür kurumlarda staj yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla yaptıkları 
stajların bir derste alınan krediler yerine sayılmasının daha genç ve dinamik araştırmacıların 
yetişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
Ö.5. Yine think-tanklerde çalışacak stajyerlere verilecek ücretin belli bir kısmının devlet 
tarafından sübvanse edilmesi de bu think-tankleri genç eleman alıp yetiştirme yönünde teşvik 
nedeni olabilecektir. 

4.3. Sonuç  
İnsan hayatında birçok sınırlar vardır ve bu sınırların ötesine geçmek ürkütücü 

bulunur. Hayatımızda fizikî sınırlar olduğu gibi zihnî sınırlar da bulunmaktadır. Zihnî 
sınırlamalar beyin fırtınası oluşturacak şekilde düşünmemize izin vermez, hatta değişimi 
engellerler. Ülkemizin içine düştüğü ve bir türlü çıkamadığı bu durumdan kurtulması için 
insanımızın kolaycılığı terk etmesi, okuması, düşünmesi, tartışması gerekmektedir. 

Bütün bunların olabilmesi için de her şeyin rahatça konuşulup eleştirilebildiği bir 
toplum yapısının oluşturulması gerekmektedir. Günümüzde eğitim, sağlık, ekonomi, politika, 
savunma stratejileri ve çevre gibi hayatın her alanında yeni yaklaşımlara orijinal fikirlere 
ihtiyaç vardır. Bu da bol bol beyin fırtınası yapan, tefekkür eden genç ve dinamik insanlarla 
olacaktır. Bunun bir yolu da çok alternatifli-beyin fırtınalı düşünme kulüplerini (think-tank) 
her bir müessese ve şirket için kurup ayakta kalmasını ve işletilmesini sağlamaktır (Demir, 
2000). 
 Düşünce kuruluşları bir toplumun potansiyelini yönetim ile sanayi ile, hizmet sektörü 
ile birleştirmesini sağlayan üniversite gibi kanallardan birdir. Bu kanalın yerli, ülkeyi iyi 
tanıyan araştırmacılardan oluşması daha iyi olur. Aksi takdirde başka bir ülkenin düşünce 
kuruluşlarının, başka bir ülke için plan yapması, düşünce üretmesi mümkün olsa da, üretilen 
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proje ve düşüncelerin hangi amaçla üretildiği, o ülkenin ihtiyaçları ile tutarlılığı her zaman 
tartışma götürecektir.  

Öyleyse düşünce kuruluşları bir ülkenin üniversitelerle beraber beyni konumundadır. 
Onlar olmadan ülkeye has, ülkenin çıkarı merkezli, ülkenin değerleri, tarihi, insanı ile barışık 
düşünceler, projeler üretilmesi, senaryolar yazılması neredeyse imkânsızdır (Bal). 

Düşünce eylemin temelidir. Bireyler, kurumlar ve toplumlardan gelecek için fikri 
hazırlık düzeyi yüksek olanlar, geleceği şekillendirebilmek konusunda da avantajlı olurlar. 
Gelecek, birçoğu kontrol edilemeyen farklı trendin ve gelişmenin sonucunda 
şekillenmektedir. Ancak geleceğin arzulanan şekilde oluşması için ne kadar erken harekete 
geçilirse, arzulanan geleceği şekillendirmek de o kadar daha kolay ve etkili olabilmektedir.  
 Bu nedenle, gelecek için hayal kurup, bugünden hazırlık yapan bireyler; ar-ge ve 
tasarım konusuna kaynak ayırarak yenilikçilik, yaratıcılık yetkinliklerini geliştiren şirketler ve 
gelecek politikalarını belirlemek için düşünce merkezleri kurarak fikri hazırlıklarını geliştiren 
ülkeler arzu ettikleri geleceği hazırlama konusunda daha başarılı sonuçlar elde edebilmektedir 
(Argüden, 2006). 
 Türkiye gibi jeostratejik ve jeopolitik eksenlerin tam ortasındaki bir ülke düşünce 
merkezlerinin itici gücünü kullanma konusunda yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Bu soruna 
çözüm bulunabilmesi için en temel gayretin düşünce merkezleri konusunda Türkiye’deki 
mevcut algılamaların dönüştürülmesi gerekmektedir (Karabulut, 2010:92). 

Türkiye’de ise sıkı parlamenter sistemin doğal sonucu olarak, yasamanın dış 
politikanın oluşum ve uygulanma sürecinde etkili olamaması ve geleneksel Türk dış 
politikasının dış etkilere kapalı yapısı, think-tank’lerin dış politikadaki etkisini son derece 
sınırlı kılmaktadır. Bunun yanında, ülkenin kültürel ve ekonomik özellikleri de think-
tank’lerin gelişiminin önünde ciddi bir engel olarak görülmektedir (Bulut ve Güngör). 

Düşünce kuruluşları bir ülkede o ülkenin değerleri ile barışık, ülkenin çıkarları 
çerçevesinde, ülkenin gerçeklerine uygun planların, stratejilerin üretildiği, ülkenin sorunlarına 
çözümler reçeteler arayan kurumlardır. Türkiye’de düşünce kuruluşlarına hangi parti iktidara 
gelirse gelsin şüphe ile bakılmamalı, hangi açıdan olaylara bakılırsa bakılsın düşünce 
kuruluşları desteklenmeli, işbirliği yapılmalı, somut yüz yüze gelinen sorunların çözümünde, 
politika alternatiflerinin ortaya çıkarılmasında düşünce kuruluşlarından destek alınmalıdır 
(Bal). 

Açıkçası düşünce üretiminin ne kadar önemli olduğunu idrak edilmez ve hızla açığı 
kapatılmaz ise başkalarının inşa ettiği dünyalarda yaşanmaya mahkûm olunacaktır. Kendi 
kelimelerimizi, kendi kavramlarımız üretilmez ise sadece Türkiye’nin bağımsızlığı, huzuru, 
istikrar ve kalkınması değil, akıllar da yabancı unsurların işgali altına girebilir (Laçiner, 
2009).  

Dolayısıyla bu think-tank’lerde çalışacak genç beyinlerin yetiştirilmesinin yanı sıra bu 
merkezlere her türlü destek olunmasının da toplum, devlet ve özel sektör olarak 
benimsenmesi gerekir. Aksi takdirde bu alanda Türkiye’nin açığı giderek kapanamaz boyuta 
gelip sadece diğer güçlü aktörlerin hamlelerinin izlenmesi durumunda kalınabilir.   
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STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ, HUKUKİ 
ALTYAPISI VE KAMUDA GELİŞİMİ 

 
Özer DEMİRDİZEN∗ 

 
ÖZ 
 Günümüzde birçok ülkede kamu yönetiminin içinde olduğu krize neden olan sorunlar 
hukuksal, yapısal ve yönetsel düzeyde ortaya çıkmaktadır. Özellikle yönetsel düzeyde olan 
sorunlar ön plandadır. Bu noktada stratejik planlama, yöneticilerin edineceği stratejik 
düşünme ve stratejik davranma sayesinde kamu yönetimine önemli katkılar sunabilecektir. 
 Özel kesim, değişimin getirdiği yeniliklerle başa çıkabilmek için sürekli yeni arayışlar 
içindeyken kamu kesimi yaşanan sorunları tespit etmekte, çözüm aşamasında maalesef 
herhangi bir yenilik önerememektedir. Bu çalışma ile stratejik planlamanın önemine yer 
verilerek ülkemizde kamu sektöründeki uygulanabilirliği üzerinde durulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Strateji, Yönetim, Stratejik Planlama 
  

STRATEGIC PLANNING, PROCESS OF STRATEGIC PLANNING, LEGAL 
INFRASTRUCTURE AND PROGRESS IN PUBLIC 

 
ABSTRACT 
 Today, the problems which causes crisis in many countries public management, 
proceed from legal, structural and managerial debates. Especially, the problems at managerial 
level are in the forefront. At this point, strategic planning will be provided substantial 
contributions to managers strategic thinking and strategic treatment. 
 While, the private sector has ever been in new searches for ongoing innovations of 
changes, unfortunatelly public sector has not offered any innovation at detecting problems 
and solution stage. Giving of the importances of strategic planning with this study, dwell on 
the applicability of the public sector in our country.   
Keywords: Strategy, Management, Strategic Planning 
 

1. GİRİŞ 
Değişen dünya koşulları özel sektör kuruluşlarını olduğu gibi varlık nedeni 

vatandaşlara en iyi hizmeti, mümkün olan en etkin ve en verimli şekilde sunmak olan kamu 
kurum ve kuruluşlarını da bu anlamda değişmeye ve gelişmeye itmiştir. Küreselleşme sonucu 
değişen şartlarla birlikte vatandaşların beklentileri de değişmekte ve yükselmektedir. 
Meydana gelen yeni ortamda kamu örgütlerinde verilen hizmetin niceliğine bakılmaksızın 
kalitesine ve zamanlılığına verilen önem had safhadadır. Bu çerçevede, yapılan kamu 
yönetimi reform çalışmaları kapsamında ülkemiz kamu idarelerinde geleceğin yönetilebilmesi 
için stratejik planlamaya geçiş uygulamalarına başlanmıştır. 

                                                 
∗ Mali Hukuk Bilim Uzmanı, Sosyal Güvenlik Denetmeni, odemirdizen@gmail.com 
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Özel sektör işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının, varlık nedenleri gereği çok 
önemli yapısal farklılıkları vardır. Bu nedenle kamu idarelerinde stratejik planlama çalışması 
örgütlerin kendilerine has farklı özellikleri göz ardı edilmeyecek şekilde gerekli olan değişik 
bakış açısıyla gerçekleştirilmelidir. 

Çalışmanın ilk bölümünde, stratejik planlamada yer alan temel kavramlar ele alınmış, 
ikinci bölümde stratejik planlama süreci aşamalı olarak anlatılmış ve son bölümde ülkemizde 
kamu sektöründe stratejik planlama uygulamasının gelişimine, hukuki altyapısına ve 
uygulamanın faydaları ve zorluklarına yer verilmiştir. 

2. PLAN, STRATEJİ, STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA 
 2.1. Plan Kavramı 
 Plan, geniş anlamda tutulacak yol ve davranış biçimi olarak tanımlanırken; planlama 
amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve imkanların seçimi veya belirlenmesi şeklinde 
tanımlanır.1 
 Plan, neyin, nasıl, niçin, ne zaman, nerede ve kim tarafından (5N-1K) yapılacağına 
karar verilmesine bağlı olarak şu faydaları sağlamaktadır: 
 - Zaman ve emek israfını önleyip yöneticilerin dikkatini amaç üzerine çeker. 

- Çabaları ortaklaştırmaya imkan sağlar ve yetki devrini kolaylaştırır. 
- Tüm imkanların amaca yönelip yönelmediğinin kontrolünü temin eder. 
- Daha rasyonel kural ve ilkelerin geliştirilmesini sağlar. 
- Denetimde kullanılacak standartları ortaya çıkarır. 

 Sadece bu yararlarından dolayı kötü bir planın plansızlıktan daha iyi olacağı 
muhakkaktır. Eğer gidilecek yol belirlenmemiş ise yani plan yoksa her yol doğru olur. Oysa, 
gelecekte olabilecekler üzerinde yaklaşık bir düşünceye sahip olmak hiç bir şey bilmemekten 
daha iyidir.2 Ayrıca, kıt kaynakları kullanan kurumların nereye gideceklerini belirlemeleri 
daha rasyonel kararların alınmasında etkili olacaktır. 
 2.2. Strateji Kavramı ve Stratejik Yönetim 
 Strateji kelimesinin kökeni Eski Yunanca’ya dayanmakta olup, “stratos” (ordu) ve 
“ago” (yönetmek, yön vermek) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kimi 
yazarlar kelimenin etimolojik yönden Latince “stratum” (yol, çizgi, nehir yatağı) 
kelimesinden türetildiğini ifade etmektedirler. Strateji kelimesinin sözlük anlamı ise “bir 
amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” olarak ifade edilmektedir.3 

Strateji, bilimsel bir disiplin olarak gelişmesini askeri anlamda taşıdığı öneme 
borçludur. Askeri anlamda strateji, bir savaşta orduların girişecekleri hareketleri ve 
operasyonların tasarlanması ve yönetilmesi sanatıdır. İşletme yönetiminde ise; strateji, 
işletmenin çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları açıklığa kavuşturan, 
ekonomik bir ortamda işletmenin optimuma ulaşması için alınan seçimsel kararların 
bütünüdür. Rekabete dayanan ekonomik bir sistem içinde ise strateji, her şeyden önce 
yeniliği, ilerlemeyi ve kurumun ya da devletin devamlı olarak çevreye intibakını veya çevre 
ile karşılıklı uyum içinde olmasını sağlayan, meydana gelen değişiklikleri kontrol altına alan 
bir yönetim aracıdır.4 O halde stratejik planlama, işletmelerde bir stratejik yönetim aracı 
olarak nitelendirilebilir. 

                                                 
1 Şan Özalp, İşletme Politikası-Metin ve Örnek Olaylar, Ankara, 1975, s.21. 
2 Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997, s.78. 
3 Coşkun  Can  Aktan,   “Geleceği  Kazanmanın  Yolu:  Stratejik  Yönetim”,    <http://www.tkgm.gov.tr/turkce/ 
dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh278.pdf>. 
4 Hasan Çoban, a.g.e., s.91. 
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 Stratejik yönetim, işletme açısından rekabete dayanan hareketleri ve yöneticilerin 
işletmenin çalışmasında kullandıkları işletme yaklaşımlarının bütün düzenini içeren bir 
yaklaşımdır. 
 2.3. Stratejik Planlama Kavramı 
 Stratejik planlama; örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi neden yaptığına şekil veren 
ve yol gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş bir çabadır.5 

Stratejik planlama, kendine özgü bir metodolojisi olan ve belirli süreçlerin birbirini 
takip ettiği planlı bir yapıya sahiptir. Gelişigüzel olmayıp sistemli bir yapıdır. 
 Bir soru sorma ve sorgulama disiplini olan stratejik planlama, aşağıdaki üç temel 
soruya cevap arar: 

1- Biz örgüt olarak neyiz? 
2- Biz ne olmak istiyoruz? 
3- Hedeflerimize nasıl ulaşacağız? 

 2.3.1. Stratejik Planlamanın Tarihi ve Gelişimi 
 Stratejik planlama ilk kez 1960’larda özel sektör tarafından gündeme getirilmiş olup, 
1980’li yıllardan sonra kar amacı gütmeyen örgütler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. 
Stratejik planlama ile ilgili ilk eserlerden biri, 1962 yılında yayımlanan, Alfred Chandler’ın 
“Structure and Strategy” adlı kitabıdır. Yazar kitabında, bir organizasyonun strateji kurgusu 
ile örgütlenme yapısı arasındaki bağlantıyı incelemiştir. Bir diğer önemli eser 1965 yılında 
yayımlanan I. Ansoff’un “Corporate Strategy” isimli kitabıdır.6 
 Stratejik planlamanın kökleri, II. Dünya Savaşı’ndan sonra işletmelerde uygulanmaya 
başlanan uzun vadeli planlama çalışmalarına kadar uzanır. Uzun vadeli planlar o dönemde 
analitik bir düşünce tarzından ziyade, karşılaşılan güncel olayların geleceğe dönük olarak 
tahmin edilmesinden ibaretti. Bu durumun doğal sonucu olarak, gelecekte nelerle 
karşılaşılacağı uzun vadeli planlamanın ana amacıydı. Böylece örgütün uzak ve yakın 
çevresinde neler olabileceği, nasıl bir gelecekle karşılaşılabileceği konuları açıklığa 
kavuşturulmak isteniyordu. 1960’larda Ansoff örgütlerde uzun vadeli planlamaya analitik 
yaklaşımı getirdi. Artık olaylar rasyonel ve analitik olarak incelenmeye ve bu analitik düşünce 
sistemi sonucunda gelecek şekillendirilmeye başlandı. Öncelikle, amaçların belirlenmesi ve 
bu amaçlara uygun stratejiler geliştirilmesi ön plana çıkmaya başladı. Yeni analizlerde 
rakiplerin faaliyetleri, düşünce tarzları, olası karşı tutumları veya tepkileri de dikkate alınarak 
daha dinamik bir analiz sistemi benimsendi. Rasyonel düşünce sistemi ile örgütün çevresi 
daha ziyade pazarlara, müşterilere ve rakiplere odaklı olarak tahmin edilmeye başlandı.7 
 1980’lere gelindiğinde stratejik planlama örgütün dört duvarı dışında neler olup 
bittiğini araştırmaya başladı. Uzmanlar, stratejik planlamayı örgütle çevresi arasındaki 
ilişkileri algılayabilecek şekilde yeniden düzenlemeye başladılar. Stratejik planlama, ticari 
ilişkilerde rekabet avantajını hesaplama ve kazanmayla ilgilenmeye başladı. Buna karşın 
kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda stratejik planlama çalışmaları çevreyi 
değerlendirip, böylece hedef kitlenin ihtiyaçlarını tespit ve bunları tatmin etme yolları üzerine 
yoğunlaştı.8 
 
 
                                                 
5 Harun Gürer, “Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler”, 
Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık 2006, Sayı:63, s.91. 
6 Harun Gürer, a.g.m., s.93. 
7 Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yay. No: 113, İstanbul, 2004, s.36. 
8 Harun Gürer, a.g.m., s.94. 
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 2.3.2. Stratejik Planlamanın Faydaları 
 Stratejik planlamanın örgütlere çok farklı yararlar sağlayabileceği konunun uzmanı 
olan birçok yazar tarafından ifade edilmiştir. Bu yararlardan başlıcaları şunlardır:9 
 - Stratejik planlamanın örgüte sağlayacağı yararlardan ilki ve belki de en açık 
potansiyel yararı stratejik düşünce ve stratejik eylem yeteneğini geliştirmesidir. Bu fayda; 
sırasıyla, örgütün dış ve iç çevresi ve çeşitli aktörlerin ilgileri hakkında daha sistemli bilgi 
toplamaya, örgütsel öğrenmenin artmasına, örgütün gelecekteki yönünün aydınlanmasına ve 
örgütsel önceliklerin oluşturulmasına rehberlik eder. 
 - İkinci olarak, stratejik planlama karar vermede iyileştirmeler sağlar. Stratejik 
planlama dikkatini bir örgütün karşılaştığı hayati konular ve güçlükler üzerine yoğunlaştırır 
ve anahtar karar vericilerin bu konuda neler yapmaları gerektiğini hesaplamalarına yardımcı 
olur. Stratejik planlama böylece örgütlere, stratejik amaçlarını tanımlamalarında ve açıkça 
bildirmelerinde, gelecek sonuçların ışığında bugünün kararlarını almalarında, karar vermede 
tutarlı ve savunulabilir temel geliştirmeleri ve sonrasında ortaya çıkan kararları düzeyler ve 
işlevler üzerinden koordine etmelerinde yardım eder. Sonuç olarak; stratejik planlama, 
örgütlerin kontrolü altındaki alanlarda en üst düzeyde yargılama yapabilmelerine yardım eder. 
 - Stratejik planlamanın üçüncü yararı olan geliştirilmiş örgütsel duyarlılık ve 
iyileştirilmiş performans ilk iki yarardan doğmaktadır. Stratejik planlamaya yer veren örgütler 
başlıca örgütsel konuları aydınlatmaya ve tanımlamaya cesaretlenirler, iç ve dış taleplerle 
baskılara akıllıca karşılık verirler ve hızla değişen durumları etkili biçimde idare etmeye 
yönelirler. Söz konusu olan sadece düşünmek değil; stratejik düşünmek ve davranmaktır. 
 - Nihayetinde, stratejik planlama doğrudan örgüt çalışanlarına yarar sağlamakta, 
politika yapıcılar ve anahtar karar vericilerin rollerini daha iyi icra etmelerine, 
sorumluluklarını yerine getirmelerine ve takım çalışması ile uzmanlığın örgüt üyeleri arasında 
güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. 
 Örgüt misyonu ve gelecek üzerine sistemli bir düşünme süreci olan stratejik 
planlamanın örgütlere sağlayabileceği diğer yararlar şu şekilde sıralanabilir:10 
 - Uzun vadeli düşünmeye ve etkili stratejiler geliştirmeye yardım eder. 

- Örgütün gelecekte takip edeceği yönü berraklaştırarak çatışmaları azaltır ve ortak 
amaçlar doğrultusunda kaynakların etkili kullanılmasına yardımcı olur. 

- Örgütsel öncelikler arasında bir sıralama yapılmasına ve öncelikli alanlarda 
yoğunlaşmaya yardım eder. 

- Örgütün kontrolü altındaki alanlarda inisiyatif sahibi olmasına yardım eder. 
- Örgütün birimleri arasında uyum sağlanmasına yardımcı olur. 
- Kaynakların amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlayarak örgütsel performansın 

artmasına yardımcı olur. 
- Hızla değişen çevresel şartlara örgütlerin uyum sağlamasına yardımcı olur. 
- Takım çalışmasını, bilgi ve fikir paylaşımını teşvik eder. 

 2.4. Stratejik Planlamayı Diğer Planlamalardan Ayıran Özellikler 
 Stratejik planlamayı genel olarak diğer tüm planlama türlerinden ayıran özellikleri şu 
şekilde özetlenebilir:11 

                                                 
9 Kutluhan Yılmaz, “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”, Sayıştay Dergisi, Temmuz-Aralık 
2003, Sayı:50-51, s.72. 
10 Harun Gürer, a.g.m., s.96. 
11 Harun Gürer, a.g.m., s.98-99. 
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 - Örgütün diğer tüm birimlerinde yapılan planların üzerinde ve onlar için bir başvuru 
kaynağı, rehber olma özelliğindedir. Örgütün genel amaç ve hedeflerini belirlediğinden diğer 
bütün planlar, örgütün stratejik planına uygun, onunla çelişmeyecek bir şekilde 
hazırlanmalıdır. Bu bakımdan stratejik planlama örgütün Anayasası, diğer planlar da bu 
anayasa çerçevesinde yapılan kanunlar olarak ifade edilebilir. 

- Diğer tüm planlardan daha esnek yapıdadır. Yeniliklere ve beklenmeyen durumlara 
uyum sağlaması daha kolaydır. Çünkü diğer planlar varolan durumun devam etme olasılığı 
üzerine hazırlanmışken, stratejik planlama iç ve dış çevreden kaynaklanabilecek tüm 
değişimleri ve umulmadık durumları hesaba katarak hazırlanır. 

- Diğer bütün planlara göre daha fazla eyleme yöneliktir. Çevresel şartlarda olabilecek 
değişiklikleri önceden göz önünde bulundurduğu için bu değişimlere karşı tepkilerini ve 
alternatif tedbirlerini önceden hazırlamıştır. Bu yönüyle proaktiftir. Diğer plan türleri ise yeni 
olaylarla karşılaştıktan sonra tekrar düzenleme ihtiyacındadır, yani reaktiftir. 

- Vizyon oluşturma özelliği ile de diğer planlara göre daha güçlü bir yapıdadır. 
Çevresel belirsizliğin örgüt üzerinde yapacağı olumsuzluğu, bu belirsizliği asgari düzeye 
indirgeyerek giderir ve çalışanlar üzerinde daha motive edici bir etkiye sahiptir. 

Stratejik planlama, bu farklılıklarından başka uzun süreli bir plan çeşidi olmakla diğer 
planlama türlerinden ayrılır.12 Ancak her uzun vadeli planlama stratejik planlama değildir. 
Stratejik planlama örgütün tanımlanması ve meselelerin çözümlenmesi üzerine uzun vadeli 
planlamadan daha çok odaklanır. Örgüt içi ve örgüt dışı çevreye verdiği önem daha fazladır. 
Son olarak stratejik planın, uzun vadeli plandan farklılaşan bir diğer yönüyse başarı 
vizyonunu ortaya koymasıdır. 

3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 
Stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması için, kurum misyonu, paydaş beklentileri ve 

çevre eğilimleri doğrultusunda yönetimle ilgili bir dizi sürecin uygulanması gerekir.13 
Stratejik planlama sürecinde görev alanların dört temel soruya cevap araması gerekir. 

Bunlar; neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız, başarımızı 
nasıl takip ederiz ve değerlendiririz sorularıdır.14 Tablo-1’de bu sorulara cevap aranırken 
yapılması gerekenler ifade edilmiştir. 
           Tablo-1: Stratejik Planlama Süreci 

*Plan ve Programlar 
*GZFT Analizi 
*Piyasa Analizi 
*Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi 

DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? 

*Kuruluşun varoluş gerekçesi 
*Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER 

 
NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? *Arzu edilen gelecek VİZYON 

*Orta vadede ulaşılacak amaçlar 
*Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 

*Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri 
*Detaylı iş planları 
*Maliyetlendirme 

FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE 
NASIL ULAŞABİLİRİZ? 

*Raporlama  
*Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP 

EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? 

                                                 
12 İsmail Göktekin, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (Kobi’lerde) Stratejik Planlama ve Bir Uygulama”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2003, s. 85. 
13 Türkay Gözlükaya, “Mahalli İdareler ve Stratejik Planlama: Modeller ve Uygulama Örnekleri”, Pamukkale 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, 2007, s.142. 
14 Muhlis Bağdigen, “Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Mahalli İdareler”, 
(Ed. Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik), Mahalli İdareler Üzerinde Güncel Yazılar II: Uygulama, Nobel 
Yayın Dağıtım, Ankara, 2007, s.78. 
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*Geri besleme 
*Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi 
*Performans göstergeleri 
*Performans Yönetimi 

DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS 
ÖLÇÜMÜ 

              Kaynak: Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006, <http://www.dpt.gov.tr>. 
Tablo-1’de görüldüğü üzere neredeyiz sorusunun cevabı aranırken durum analizi 

yapılması gerekir. Nereye ulaşmak istiyoruz sorusunun cevabı misyonun, vizyonun, stratejik 
amaçlar ve hedeflerin belirlenmesinden geçmektedir. Gerçekleştirilecek faaliyetler ve 
projeler, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız sorusunun cevabı olup, başarımızı nasıl takip 
edip değerlendireceğimize izleme, değerlendirme ve performans ölçümü cevap vermektedir. 
 3.1. Hazırlık Çalışmaları 
 Stratejik planlama, kurum içinde ve dışındaki farklı görev ve donanımlara sahip birçok 
kişi, kurum, kuruluş, oda, sivil toplum kurulusu gibi yapıları bir araya getiren, kurum 
genelinde sahiplenmeyi gerektiren katılımcı ve zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama 
çalışmasına başlamadan önce gerçekleştirilecek olan hazırlıkların yeterli düzeyde sağlanması, 
elde edilecek başarıda büyük bir öneme sahiptir. Meydana gelebilecek aksaklıkların önceden 
tahmin edilmesi ve beklenmedik durumlar için esneklik paylarının oluşturulması 
gerekmektedir. Temel olarak stratejik planlama hazırlığı; planın sahiplenilmesi, planlama 
sürecinin organizasyonu, ihtiyaçların tespit edilmesi, iş planlarının oluşturulması ve hazırlık 
çalışma programlarının yapılmasından oluşacak şekilde 5 aşamada sağlanmaktadır.  
 3.1.1. Planın Sahiplenmesi 
 Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi 
ile mümkündür. Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak 
görülmemelidir. 
 Plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmek kuruluş yönetiminin ana 
işlevlerindendir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın 
vazgeçilmez koşuludur.  
 3.1.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu 
 Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst 
yöneticiden başlayarak her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama 
sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Stratejik 
planlama sürecine dahil olması gereken birim, kişi ya da gruplar aşağıda yer almaktadır: 
 Koordinatör Birim: Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan 
çalışmalarını koordine etmektir. 

Kuruluşun Üst Yöneticisi: Kuruluşun üst yöneticisi kuruluşta stratejik planlama 
çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurur. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik 
planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine 
karşı sorumludur. 

Stratejik Planlama Ekibi: Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından 
üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların 
planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve 
yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. 

Stratejik planlama ekibi üye sayısının, birlikte karar üretmeyi imkansız hale getirecek 
kadar çok olmaması, farklı fikir ve birimlerin temsiline izin vermeyecek kadar da az 
olmaması gereklidir.  
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 3.1.3. İhtiyaçların Tespiti 
 Çalışma kapsamında kullanılacak araç-gereç, kırtasiye, eğitim, danışmanlık, ilgili 
veriler (bilgi belge dokümanlar), kullanılabilecek daha önce bu kapsamda yapılmış çalışmalar 
ihtiyaç kapsamında değerlendirilebilir.15 
 Koordinasyon kurulu ve proje ekibi dışarıdan danışmanlık hizmeti alınıp alınmaması 
konusunda karara varmalıdır. Kurum dışından danışmanlık hizmetinin alınmasına karar 
verilmesi halinde nasıl bir danışmanlık beklentisi içinde olunacağının çerçevesi kesinlikle 
tanımlanmalıdır. Bu çerçevenin yöntem, model, süreç ve eğitim danışmanlığı içerisinde 
kalması tercih edilmelidir. Kurum dışından alınan danışmanlar planın içeriğine müdahale 
etmemeli, sadece danışmanlık ihtiyacının olduğu noktalarda yol gösterici olmalıdırlar. 
 Planlamanın hangi aşamasında ne tür eğitimlere ihtiyaç duyulacağı, eğitimlere 
kimlerin katılacağı, eğitim süresinin ne kadar olacağı ve eğitim için nasıl bir sistematik 
izleneceği konularında ihtiyaç tespiti gerçekleştirilmelidir. Kısaca eğitimin planlanması 
gerekmektedir. 
 Stratejik planlama çalışmasında gerekli olan araç-gereç ve kırtasiye, eğitim, 
danışmanlık, veri ve diğer olabilecek ihtiyaçlar tanımlandıktan sonra, bütün bunların 
bütçelemesi gerçekleştirilmelidir. Bütçeleme işlemi gerçekleştirildikten sonra çalışma 
sürecinde ne kadarlık bir mali kaynağın ayrılması gerektiği ortaya çıkacaktır. 
 3.1.4. Zaman Planı 
 Stratejik planın ihtiyaçları tanımlandıktan sonra, nasıl bir yöntem izlenileceği 
tanımlanmalıdır. Yöntem kapsamında izlenilecek her bir aşama için zaman planı 
oluşturularak, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmelidir. Ayrıca bu kapsamda her bir aşama 
için ilgili kişiler atanabilir ve bütün sürecin ne zaman biteceği hakkında genel bir fikir elde 
edilmiş olabilir. Zaman planı oluşturulurken beklenmedik durumlar için esnek zaman 
dilimleri tanımlanması, daha gerçekçi bir tamamlanma zamanı ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
 3.1.5. Hazırlık Çalışma Programı 
 Stratejik planlama ekibi, hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri 
dikkate alarak hazırlık çalışma programını oluşturur. Hazırlık çalışma programı planın 
başından sonuna kadar planlama ekibine kılavuzluk eder. Bu bakımdan hazırlık çalışma 
programı hazırlanırken herhangi temel bir durumun gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 
Hazırlık çalışma programında olması gereken temel hususlar şunlardır: 

- Stratejik planlama çalışmasına dahil olacak kişiler ve görevleri tanımlanır. 
- Gerekli olan bütün ihtiyaçlar tanımlanır. (Araç-gereç-kırtasiye, eğitim, danışmanlık, 
veri gibi.) 
- İhtiyaçların bütçelemesi yapılarak gerekli olacak mali kaynak belirlenir. 
- Zaman planı oluşturulur. 

 3.2. Neredeyiz? 
 3.2.1. Durum (SWOT) Analizi 
 Durum analizi, örgütün faaliyette bulunduğu çevreyi anlamak ve yönetmek üzere 
topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendisini değerlendirmesi şeklinde 
tanımlanabilir.16 Kurumun yönünün ve amaçlarının, çevresi ile ilişkileri analiz edilerek 
belirlendiği ve bu amaçlara ulaşılması için gerekli kaynakların tahsis edildiği durum analizi; 
gelecek yıllarda kurumun nerelerde olması, hedeflerinin ne olması, yönetim felsefesini ne 

                                                 
15 Halil İbrahim Korkmaz, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep, 2010, s.50-51. 
16 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.79. 
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şekilde oluşturması gerektiğini belirlemek amacıyla yapılır. Yapılan analizlerle kurumun 
mevcut durumu ortaya koyulur.17 
 Stratejik yönetim sürecinde anahtar noktalardan biri kuruluşun güçlü-zayıf yönlerini, 
çevresel fırsat ve tehditlerle birlikte ele alıp karşılaştırmaktır. SWOT; strenghts (güçlü 
yönler), weakness (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar), hreats (tehditler)’i ifade 
etmektedir.18 Türkçe olarak GZFT şeklinde kısaltılan SWOT analizi ile örgütün iç çevresinde 
sahip olduğu üstün ve zayıf noktalar ve dış çevresinden kendisine yönelen fırsat ve tehditler 
değerlendirilebilir.19 
 SWOT analizi, stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. Bu süreçte kamu idareleri, 
mevcut durumlarını tespit etmeye çalışmaktadırlar. Kamu idarelerinin geleceğe yönelik hedef 
ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle sahip olduğu kaynakları ve yetersizliklerini ve 
kontrolü dışında performansını olumlu (fırsatlar) ya da olumsuz (tehditler) etkileyen 
gelişmeleri belirlemesi zorunludur.20 
 Kamu idareleri tarafından durum analizi kapsamında genellikle aşağıdaki 
değerlendirmeler yapılmaktadır:21 
 - Tarihi gelişim ve kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi,  
 - Paydaş analizi,  
 - İç çevre analizi,  
 - Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).  

Durum analizi, dışsal tehditler ve içsel zayıflıklar üzerinde çalışarak dışsal fırsatlar ve 
içsel güçler arasında stratejik bir uyum bulmaya yönelen en üst yönetim girişimini gerektirir.  
 3.2.1.1. İç Çevre Analizi 
 İç çevre analizi kurumun performansına yoğunlaşan, güçlü ve zayıf yönlerin araştırma 
çalışmaları sırasında kurumun nasıl etkin bir şekilde çalıştığını belirleyen analizdir.22 

Kurum içi analizde etkili olan bir dizi faktör vardır. Bu faktörler aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır. 
Tablo-2: İç Çevre Analizinde Etkili Olan Temel Faktörler 

 
Kaynak: Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006, <http://www.dpt.gov.tr>. 
 

                                                 
17 Ercan Öztemel, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2001, s.156. 
18 Türkay Gözlükaya, a.g.t., s.46. 
19 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.80. 
20 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.81. 
21 Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006, <http://www.dpt.gov.tr>. 
22 Türkay Gözlükaya, a.g.t., s.47. 
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 3.2.1.2. Dış Çevre Analizi 
 Dış çevre analizi, fırsat ve tehlikelerin tespiti ile kurumun çalışmasını etkileyen dış 
çevreden gelen etkenlerin yapıldığı analiz olarak tanımlanmaktadır.23 
 Bu analizde kurumun çevresindeki yüksek performans yaratabilen alanlar (fırsatlar) ile 
yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanlar (tehditler) belirlenmeye çalışılmaktadır. 
Çevre analizinde kuruluşu etkileyebilecek ekonomik, sosyal, demografik, politik, kültürel ve 
teknolojik faktörlerin ortaya konması zorunludur.24 
 Tablo-3’te dış çevre analizinde etkili olan faktörler sıralanmıştır. 
Tablo-3: Dış Çevre Analizinde Etkili Olan Temel Faktörler 

 
Kaynak: Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Haziran 2006, <http://www.dpt.gov.tr>. 
 3.3. Nereye Ulaşmak İstiyoruz? 
 Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini 
belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır. 
 3.3.1. Misyon 
 Açıklamalı Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü’nde 
misyon “örgütün ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl 
görmek istediğini, örgütün varlık nedenini ifade eden kavram, kısaca bir örgütün var olma 
nedeni” şeklinde tanımlanmıştır.25 

Bir örgütte misyon belirlenirken cevaplanması gereken bir dizi soru vardır. Bunlar:  
- Kuruluşun var olma nedeni nedir?  
- Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?  
- Kuruluş hangi alanda çalışıyor?  
- Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?  
- Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?  
- Kuruluşun amacı ilk kuruluşundan bu yana değişti mi? şeklinde sıralanmaktadır. 

 Etkili bir misyon ifadesi kuruluşun tüm paydaşlarının değer verdiği konuları da 
kapsamalıdır. Kuruluş kimlere, nerede, hangi süreçlerle, ne tip ürün sunmaktadır? Tüm 
bunları gerçekleştirirken iş felsefesi nedir, hangi değerlere sahiptir ve benzer kuruluşlardan 
farkı ne olacaktır? Diğer bir ifadeyle misyon, işletmenin ne iş yaptığını, temel rekabet 
üstünlükleri, öz yetenekleri, iş felsefesi, imaj, kalite, tarz ve standartlarla ilgili ifadeleri ve 
paydaşlara ilişkin düşünceleri kapsamaktadır.26 
 3.3.2. Temel Değerler 
 Temel değerler, kurumun geçmişini, kültürünü, paylaşılan inanç ve felsefesini ve 
ahlaki ilkelerini yansıtır. Temel değerler, kuruluşların davranış ve geleceğini birkaç yönden 

                                                 
23 Türkay Gözlükaya, a.g.t., s.48. 
24 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.82. 
25 Salih Güney, Açıklamalı Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler Sözlüğü, Siyasal 
Kitabevi, Ankara, 2004, s.169. 
26 Elif Karabulut Temel, “Büyük İşletmelerin Misyon ve Vizyon İfadelerinin İçerikleri Bakımından İncelenmesi”, 
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs, Sakarya, 2007, s.486. 
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etkiler. İlk olarak kurumsal değerler, kurumun hangi faaliyetlere girebileceği konusunda 
kısıtlama getirebilir. İkinci olarak, değerler, kuruluşun “yapmak/olmak istedikleri” konusuna 
içerik kazandırarak, kurumu başka kurumlardan ayıran özellikler yaratır. Bu özellikler ve 
getirdikleri öncelikler, vizyon ve misyon tanımlarına içerik kazandırır. Üçüncü olarak, 
değerler, kendileri yapılacak işlerle ilgili karar niteliğinde olmamakla birlikte, kapsam 
içindeki işlerin yapılış şekli ve alınacak kararlar hakkında yol gösterirler.27 

Temel değerler temel ilkeleri açık ve kesin bir dille ortaya koymalı; çalışanların 
işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmeli ve kuruluşun 
vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. Bu nitelikleri 
taşıyan temel değerler belirleyebilmek için aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:   
 - Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?  
 - Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?  
 - Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?  

Temel değerler kişiler, süreçler ve performans olmak üzere üç temel alanda 
belirlenebilir. Kişilere ilişkin temel değerler çalışanlar ve paydaşlarla ilişkilere yönelik 
değerleri kapsamaktadır. Süreçlere ilişkin temel değerler kuruluşun yönetim, karar alma ve 
hizmet üretimi sürecine ilişkin değerlerini ortaya koymaktadır. Performansa ilişkin temel 
değerler kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentileri temsil 
etmektedir.  
 3.3.3. Vizyon 
 Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle 
oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğinin tanımlanması için bilinenden bilinmeyene doğru 
düşünsel bir bakış açısıdır.28  

Gelecek için açık ve çekici bir resim oluşturulabilmesi için kurumsal vizyonun 
aşağıdaki sorulara cevap teşkil edecek şekilde belirlenmesi gerekir:29 
 - Kuruluşumuz gelecekte nasıl/ne konumda olacak veya olmalıdır?  
 - Kuruluşumuzun nasıl algılanmasını isteriz?  
 - Çalışanlarımız gelecekte hangi özelliklere sahip olmalıdır? Paydaşların çalışanlara 
baktıklarında ne görmelerini isteriz?  
 - Vizyonumuzun gerçekleşmesini ne sağlayacaktır?  

Kurumun ideal geleceğini sembolize eden vizyon, uzun dönemde neler yapılmak 
istendiğinin ifadesidir. Vizyon kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir 
ifadesidir. Bu ifade bir taraftan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer 
taraftan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş 
planının çatısını oluşturmaktadır.   

Strateji ve amaçlar için kaynak oluşturan vizyon, kuruluşun geleceğine dönük bir bakış 
açısıdır. Yönetici veya lider tarafından açıklanıp kurum çalışanları tarafından anlaşılıp 
paylaşıldıkça vizyonun değeri artmaktadır.30  

DPT’nin kamu kurumları için hazırladığı stratejik planlama kılavuzunda iyi bir vizyon 
ifadesi belirlenebilmesi için cevap bulunması gereken bazı sorular bulunmaktadır. Bu sorular:  
 - Kuruluşun ideal geleceği nedir?  

                                                 
27 Türkay Gözlükaya, a.g.t., s.57. 
28 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Matbaası, İstanbul, 1998, s.5-6. 
29 ODTÜ, Öz Değerlendirme Süreci-Stratejik Planlama Süreci, Ankara, 2002, s.24-25. 
30 Erol Eren, Stratejik Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2006, s.11. 
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 - Kuruluş vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak 
istiyor?  
 - Kuruluşun bir vizyon ifadesi var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?  
şeklinde sıralanmaktadır. 
 3.3.4. Amaçlar ve Hedefler 
 Amaçlar, kuruluşların misyonlarını gerçekleştirebilmeleri için iç ve dış paydaşların 
beklentileri doğrultusunda, ulaşılması istenilen sonuçların genel ifadesidir. Amaçlar ulaşılmak 
istenen sonuçların kısa vadeli ifadeleri olmayıp, 3-5 yıl gibi bir sürede gerçekleştirebilecekleri 
sonuçların tanımlarıdır. Genelde amaçlar açık uçlu tanımlardır. İstenilen sonuca ne zaman, ne 
ölçüde ulaşılmasının belirtilmesinden ziyade, genel olarak ne yönde gidileceğinin, ya da 
nereye odaklanılmasının istendiğini belirlerler.31  

Stratejik amaçlar belirlenirken bir dizi soru dikkate alınmalıdır. Bu sorular şunlardır:  
 - Kuruluşun misyonunu yerine getirmek için neler yapılmalıdır?  
 - Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?  
 - Kuruluşun faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?  

Kuruluşlar amaçlarını belirli kurallara göre belirlemelidir. SMART Analizi isimli 
yöntem bu anlamda faydalı olacaktır. Bu analizin bileşenleri ve anlamları şöyledir:32  

- S (Specific; Özgün): Amaçlar özlü bir biçimde yazılmalı ve durumun ne zaman, 
nerede ve nasıl değiştiği belirtilmelidir.  

- M (Measurable; Ölçülebilir): Amaçlar, gelişmelerin ve sürecin ölçülebileceği şekilde 
belirlenmelidir.  

- A (Achievable; Erişilebilirlik): Çalışanların motive olabilmesi için bazı zorluklar 
bulunmalıdır ancak bunlar ulaşılabilir olmalıdır.  

- R (Realistic and Relevant; Gerçekçi ve Bağlantılı): Gerekli örgüt önceliklerine 
yoğunlaşılmalıdır.  

- T (Time-bound; Zaman sınırlı): Hedefin gerçekleştirilebilmesi için gerekli zaman 
çerçevesi belirlenmelidir.  

Stratejik planlama sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” bölümünü oluşturan hedefler, 
amaçlara göre daha belirgin ifade edilebilir ve zaman açısından sınırlı ve üç yıldan az bir 
süreci kapsarlar.  

Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt 
amaçlar dizisidir. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman 
dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman 
cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 
birden fazla hedef belirlenebilir.  

Hedeflerin oluşturulması sürecinde de cevap verilmesi gereken sorular vardır. Bu 
sorular şunlardır:  

- Hedefler kuruluşun misyon, vizyon, temel değerler ve amaçları ile tutarlı mı?  
- Hangi spesifik sonuçlara ulaşılmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?  

 - Bir   amaca   ilişkin   hedeflerin   tümü   gerçekleştirildiğinde  o  amaca   ne     ölçüde 
ulaşılabiliyor?  
 - İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?  
 - Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür?  
 - Ölçme için hangi verilerin, ne şekilde temin edilmesi gerekmektedir?  

                                                 
31 Türkay Gözlükaya, a.g.t., s.58-59. 
32 Tahir Akgemci, Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007, s.29. 
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 - Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?  
Stratejik hedefler yeterince açık, anlaşılabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Stratejik 

hedefler, amaçlar gibi, iddialı fakat gerçekleştirilmesi imkansız olmamalıdır. Sonuçlara 
odaklanması gereken stratejik hedeflerin gerçekleştirilme süreleri belli olmalıdır.33  
 3.4. Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? 
 Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler 
olan stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. 
Stratejilerin oluşturulması için cevaplanması gereken soruları şu şekilde belirtebiliriz: 

- Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? 
- Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? 
- Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? 
- Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? 

 3.4.1. Stratejilerin Oluşturulması ve Seçilmesi 
 Stratejiler, örgütün amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar 
bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. 
Stratejiler belirlenirken örgütün kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir. 

Eylem planının oluşturulması için, yöneticilerin, denetçilerin ve diğer kilit konumda 
yer alan yetkililerin arzulanan hedefe nasıl başarıyla ulaşacağını belirlemeleri gerekir. Eylem 
planına karar verilmeden önce, her strateji ağırlıklandırılmalıdır. Alternatifleri test ederken şu 
sorulardan yararlanılabilir: 

- Eğer bu eylem planı uygulanırsa, belirlenen amaca ulaşmak olası mı? 
- Bu eylem planının beklenen maliyetleri ve yararları nelerdir? 
- Bu eylem planının diğer amaçlar üzerinde pozitif ya da negatif bir etkisi olacak mı? 
- Bu hedefin gerçekleşmesi, diğer hedeflerin başarıyla tamamlanmasına mı bağlıdır? 
- Bu eylem planını gerçekleştirmek için örgüt organize oldu mu? Eğer olmadıysa, 

planın gerçekleşmesi ne gibi değişiklikler yapılmalıdır? 
- Eğer değişiklikler gerekliyse, bunların yapılması ne kadar bir sürede 

gerçekleşecektir? 
- Plan uygulanmaya başlandıktan sonra, süreçsel değişikliklere ihtiyaç duyacak mı? 

Eğer duyulacaksa, bu değişikliklerin örgüt üzerinde ne gibi bir etkisi olacak? 
- Bu planın uygulanması için hangi adımlara (aşamalara) ihtiyaç var ve her aşamanın 

tamamlanması için ne kadar bir süreye ihtiyaç var? 
Önce; maliyetleri, yararları, olumlu kısıtları, zaman ve kaynakları analiz ettikten sonra 

en uygun stratejiyi seçmek gerekir. Stratejinin başarıyla tamamlanması ve belirlenen amaca 
ulaşmak için ihtiyaç duyulan aşamaların belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar, eylem planında 
yer alması gereken aşamalardır. 
 3.4.2. Faaliyetler ve Projeler 
 Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz sorusuna cevap verirken kurumlar, stratejik 
amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve projeleri belirlemek zorundadır. 
Faaliyet ve projeler üretilecek mal ve hizmetlerin ne kadar sürede üretileceğini, bunların 
miktarını, maliyetlerini ve kalitesini bu kısımda açık ve ölçülebilir somut bir veri seti ile 
ortaya koymalıdır. Üretilecek mal ve hizmetin miktarı, süresi ve kalitesi hakkındaki ortaya 

                                                 
33 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.89. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

13 
 

konan detaylı bilgiler bütçenin hazırlanması açısından önemli olup, detaylı maliyet 
analizlerini de gerektirmektedir.34  

Faaliyetlerin belirlenmesi sürecinde de cevaplanması gereken bir dizi soru vardır. Bu 
sorular şunlardır:  
 - Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir?  
 - Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler 
tanımlanmış mıdır?  
 - Performans kriterlerine baz olacak hangi ölçülebilir kriterler üzerine kuruludur? Ne 
kadar süreceği, miktarı, maliyeti, kalitesi, hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine 
getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir?  
 - Aynı hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler belirlenerek tartışılmış mıdır?  
 3.5. Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? 
 3.5.1. Performans Göstergeleri 
 Sonuca dayalı performans ölçümünün gerçekleştirilmesi, stratejik yönetim sürecinin 
en önemli unsurlarından biridir. Kuruluşun, belirlenen stratejik amaç ve hedeflerine göre 
faaliyet gösterip göstermediği ve gelişimi performans göstergelerinin verdiği bilgilerle 
izlenir.35  

Performans ölçümü, bir devletin sunduğu hizmetlerin kamusal ihtiyaçlara ne kadar 
yanıt verebildiğini öğrenmek ve açıklamak için yapılan sistematik bir girişim olup, kısaca 
kamu sektörünün kabul edilebilir bir maliyetle kaliteli üretim yapıp yapmadığının 
belirlenmesinde kullanılan bir araç olarak tanımlanmaktadır. 

Performans ölçümü sistemi içinde performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, 
sonuç ve kalite göstergeleri şeklinde beş başlıkta sınıflandırılır. 36 

Girdi göstergeleri, gerçekleştirilecek bir faaliyet ya da bir hizmet için gerekli olan 
insan, makine, hammadde, bilgi, enerji, donanım, yer gibi kaynakların yalnızca gerektiği 
düzeyde kullanılıp kullanılmadığının sınanmasında yararlanılan ölçülerdir.  

Çıktı, program, proje veya faaliyetler sonucunda üretilen ürün, hizmet veya diğer 
kalemlerin miktarını göstermektedir. Geleneksel olarak çıktıların ölçülmesi üretimin hacmi ya 
da miktarı üzerinde yoğunlaşmıştır. “Ne üreteceğiz ve hangi faaliyetleri bitireceğiz” sorusuna 
yanıt arar. Çıktılar programın ne ürettiğini belirlemekte yararlıdır. Bu ölçüler programın 
amacına ulaşıp ulaşmadığını, sunulan hizmetlerin verimli ve kaliteli olup olmadığını 
göstermez. Ancak, çıktılar incelenirken malların ve hizmetlerin kalitesi de artan bir biçimde 
önem kazanmıştır. Belirli hizmet taleplerine yanıt vermek için ne kadar personel/zaman tahsis 
edildiğini gösteren iş yükü ölçüleri en yaygın olarak kullanılan çıktı ölçüleridir. Tedavi edilen 
hasta sayısı, bakım yapılan karayolu uzunluğu çıktı göstergelerine örnek olabilir.37 
 Verimlilik, genel anlamıyla üretim sürecinde kullanılan çeşitli faktörler yani girdiler 
ile üretim sürecinin sonunda elde edilen ürünler yani çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade 
etmektedir. Yani üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu üretimde kullanılan girdiler arasındaki 
oran olarak ifade edilebilecek girdi/çıktı formülasyonunu oluşturmaktadır. 

                                                 
34 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.93. 
35 Türkay Gözlükaya, a.g.t., s.64. 
36 İbrahim Söyler, “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi? Engeller/Güçlükler”, Maliye Dergisi, 
Sayı 152, 2007, s.109. 
37 Semih Bilge, “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Dışsal Faktörlerin Yerel Yönetimlerin 
Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma” (Basılmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Eskişehir, 2006, s.24-25. 
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Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve 
hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Bu etkiler, faaliyetin hitap 
ettiği kitlenin tutum ve davranışlarına, sosyal konumuna, bilgi düzeyine, değer yargılarına ve 
yeteneklerine bağlı olarak değişir. Bu yüzden sonuç göstergeleri oluşturulurken ve 
değerlendirilirken bu faktörlerin sonuçlar üzerindeki etkisi göz önüne alınır. Örneğin bir 
meslek edindirme kursuna katılanların yetenek düzeyi ve sosyal konumu bu kursa 
katılanlardan iş bulanların sayısını (sonucu) etkiler.  

Kalite, verimliliği de içerecek biçimde kaynakların verimli kullanımını sağlayan, mal 
ve hizmetlere kullanım uygunluğu kazandıran, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet 
sunumunu amaçlayan bir performans boyutudur.38 Kalite göstergeleri, kamu idarelerince 
üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesi için kullanılan araçlardır. Kalite 
göstergelerinin oluşturulmasında, ihtiyaç ve istekleri karşılama, doğruluk, vaktindelik, 
güvenilirlik ve tüketici güveni gibi hususlar dikkate alınır. Kalite göstergeleri, anket 
düzenlemesi, hata oranının ölçülmesi gibi yollarla elde edilebilir.39 

Kuruluşların performans göstergelerini, aşağıdaki özellikleri içerecek şekilde 
oluşturmalarında yarar vardır:40 
 - Kriterler basit, kolay, anlaşılır ve günlük işlerle ilgili olmalıdır.  
 - Ölçülmesi istenen amaca ya da kullanıcının ihtiyacına uygun kriterler seçilmelidir.  
 - Önceden planlanmış ya da bilinçli olmadıkça birbiriyle çakışan veya hesaba 
alınmayan, eksik bırakılan kriter olmamalıdır.  
 - Üzerinde fikir birliğine varılmış olmalıdır.  
 - Sayısal kriterler daha kolay anlaşılır olduğu için, kriterler için kullanılan veriler de 
daha çok sayısal olmalıdır.  
 - Kriterler değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir, yani esnek olmalıdır.  

- Sistemde iç faktörlerin olduğu kadar, dış faktörlerin analizine yarayacak kriterlere 
yer verilmelidir.  
 3.5.2. İzleme ve Değerlendirme 
 Verilen görevlerin amaçlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğinin; ulaşılmak istenen 
sonuçlara niceliksel ve niteliksel olarak ulaşılıp ulaşılmadığının takip edilmesi için yönetim 
tarafından sürekli olarak yinelenen işlem ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi sürecine izleme 
denir.41  

Stratejik yönetim döngüsünün önemli bir aşamasını oluşturan izleme, hem bir yönetim 
fonksiyonu olarak hem de kamuoyu denetimi çerçevesinde izleme etkinliğini odağına 
vatandaşı alan ve planlamayı, bütçelemeyi, uygulama, izleme ve değerlendirmeyi içeren bir 
bütün içinde algılanmalıdır. İzleme faaliyetinin etkinliği, diğer aşamaların kalitesi ile 
doğrudan ilişkilidir.42  

Değerlendirme, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz 
konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  

                                                 
38 Mehmet Akif Köseoğlu, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans Ölçümü”, DPT Uzmanlık Tezi, Haziran 
2005, s.88. 
39 Muhlis Bağdigen, a.g.m., s.96. 
40 Hamza Ateş-Dilek Çetin, Kamuda Performans Yönetimi ve Performansa Dayalı Bütçe, Çağdaş Kamu 
Yönetimi II, Editörler: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004, s.260. 
41 Semih Bilge, a.g.t., s.37. 
42 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), “İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı 
Bütçeleme”, <http://www.tepav.org.tr/tur/index.php?type=event&title=Y&cid=279>.  
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Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde 
edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar 
karşılaştırılır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, 
uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve 
ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir. 

4. KAMUDA STRATEJİK PLANLAMA 
 Türkiye’nin birçok alanda olduğu üzere kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi 
alanlarında da yakaladığı ivmenin istikrar ve sürdürülebilirliği, gerekli yapısal önlemlerin 
alınmasıyla etkili ve esnek bir kamu kesiminin oluşturulmasına bağlı görülmektedir. Son 
yıllarda bu çerçevede birçok reform projesi uygulamaya konulmuştur. Bu kamu mali reform 
projelerinin başında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) 
gelmektedir.43  
 KMYKK’nin amaçları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:44  
 - Kamu maliyesinde saydamlık ve hesap verebilirliğin arttırılması,  
 - Çok yıllı bütçeleme anlayışına geçilmesi,  
 - Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemenin uygulamaya konulması,  
 - Bütçenin kapsamının genişletilmesi ve bütçe sisteminin yeniden tanımlanması,  
 - Yeni bir iç kontrol sisteminin oluşturulması,  
 - Dış denetim kapsamının genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerini içine 
alacak şekilde genişletilmesi,  
 - Kamu mali yönetimi ve kontrolüyle ilgili temel yetki ve sorumlulukların harcamacı 
kuruluşlara devredilmesi.  
 Özel kesimde olabileceği gibi kamu kesiminde de zayıflık ve yetersizlikler bulunabilir. 
Bu zayıflık ve yetersizliklerin giderilmesi ve kamu kesimindeki tüm birimlerin optimal bir 
çalışma içinde tutulması gerekmektedir. Bu amaçla, faaliyetlerin uygun koşullarda 
sürdürülmesi, ancak uygun stratejiler saptanması ve uygulanması ile mümkündür. Stratejik 
planlama, uzun ve orta vadeli hedefleri göz ardı etmeden, bu yönde, en uygun maliyetle en 
hızlı sonucu elde etmek için etkin ve uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesine ilişkin 
faaliyetler ve kararlar sürecidir. Bu bağlamda gelişme-iyileşme-yenilikleri izleme açısından 
stratejik planlama kaçınılmaz olmaktadır.45 
 Ülkemizde kamu yönetiminde stratejik yönetim ve stratejik planlama anlayışı, 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak, yerleşmeye başlamıştır. Stratejik yönetim ve stratejik 
planlama kamu kesiminin mali ve idari yapısında kısa dönemli planlamadan uzun dönemli 
planlamaya, çıktılar yerine sonuçlara odaklanmaya, hesap verme sorumluluğu yerleştirmeye, 
katılımcılığı ön plana çıkarmaya, bütçe, güven ve performans açığını kapatmaya yönelik etkili 
bir araç haline gelmiştir.46 
  4.1. Kamuda Stratejik Planlamanın Önemi 

Kamu idareleri genel olarak vizyon ve misyon belirlemeden uzak, somut hedefleri 
olmayan, vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsememiş, yoğun kurallara sahip, finansal 
açıdan yetersiz, kalifiye eleman ihtiyacı olan, örgütsel yapısında eksiklikleri bulunan idareler 
olarak görülmektedir. Kamu çalışanlarının, kamuda çalışıyor olmanın verdiği rahatlıkla 
                                                 
43 Güven Murat-Muhlis Bağdigen, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim, Gazi Kitabevi, 
Ankara, 2008, s.172. 
44 Güven Murat-Muhlis Bağdigen, a.g.e., s.173. 
45 İsmail Bircan, “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon”, Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT’nin 
Kuruluşunun 42. Yılı, s.12. 
46 Güven Murat-Muhlis Bağdigen, a.g.e., s.174. 
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hizmet üretmekten uzak olmaları, motivasyon eksiklikleri olması, performans değerlendirmesi 
yapılmaması, ücret rejiminin başarıyı teşvik edecek şekilde düzenlenmemiş olması, 
vatandaşın yönetime uzak olması, vatandaşla yönetim arasında iletişimsizlik bulunması kamu 
çalışanlarına bakış açısını sergilemektedir.47 

Türkiye’de kamu idarelerinin içinde bulundukları mali ve yönetsel sorunlar göz önüne 
alındığında, kamu idarelerine ve çalışanlarına olan bakış açısının değişmesi kamu 
kuruluşlarının önümüzdeki dönemde planlı hizmet üretmelerinin, belirlenen politikaları somut 
iş programlarına ve bütçelere dayandırmalarının ve uygulamayı etkili bir şekilde 
denetlemelerinin önemi artmaktadır. Katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımı olarak 
kuruluşların mevcut durumu, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon 
oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler belirlemeleri ve ölçülebilir göstergeler 
tespit ederek başarıyı değerlendirmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşları bu gerekliliği 
stratejik planlamayla sağlayacaklardır.48 

Dolayısıyla stratejik planlama, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kaynakların 
etkin ve verimli kullanılmasını, daha kaliteli hizmet sunulmasını ve vatandaşların 
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamada önem kazanmaktadır. 

Kamu mali yönetimine etkinlik kazandıran stratejik planlama, kurumsal kültür ve 
kimliğin gelişmesine ve güçlenmesine destek olacaktır. Ulusal düzeydeki kalkınma planları 
ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planlar; programlar, 
sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama 
ve uygulama sürecinin etkinliğini arttıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkı 
sağlayacaktır. 

4.2. Türkiye’de Stratejik Planlama Uygulamasının Gelişimi 
4.2.1. Stratejik Planlama Uygulamasını Düzenleyen Mevzuat Öncesindeki 

Gelişmeler 
Dünya Bankası ile 12 Temmuz 2001 tarihinde mali sektör ve kamu yönetimine 

yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesi amacıyla imzalanan 1. Program 
Amaçlı Mali ve Kamu Kesimi Uyum Kredi Anlaşması (PFPSAL-1), ülkemiz kamu kesiminde 
stratejik yönetim ve planlamanın uygulanmasının başlangıç noktası olmuştur. PFPSAL, 
bankacılık ve kamu kesiminde gelecek dönemde Türkiye’nin uygulayacağı politikaları, kredi 
ön koşullarını ve yerine getirilmesi gereken taahhütleri ihtiva etmektedir. Bu taahhütler makro 
ekonomik çerçeve, bankacılık reformu ve kamu kesimi reformu olmak üzere üç başlıkta 
toplanmaktadır. Kamu kesimi reformu kapsamında “kamu harcama yönetimi reformu” 
yapılması öngörülmektedir. Kamu harcama yönetimi reformunun bir ayağı da kamu 
kurumlarında politika oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi ve bu çerçevede stratejik 
planlamanın hayata geçirilmesidir.49 PFPSAL kapsamında, diğer taahhütlerin yanı sıra, DPT 
sorumluluğunda, kamu kurumlarına yönelik olarak, politikaların maliyetlendirilmesi 
boyutunu da içerecek şekilde bir stratejik planlama kılavuzu hazırlanması öngörülmüştür. 

DPT tarafından taslağı Aralık 2001’de hazırlanan ve 2003 yılında son haline 
getirilerek yayınlanan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu genel olarak 
ABD’de 1990’lardaki mali reformların temel belgelerinden biri olan GPRA (Government 
Performance and Results Act)’yı esas aldığı söylenebilir. GPRA, kuruluşların mali 

                                                 
47 Güven Murat-Muhlis Bağdigen, a.g.e., s.174-175. 
48 Kutluhan Yılmaz, a.g.m., s.76. 
49 Kutluhan Yılmaz, a.g.m., s.77. 
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yönetiminde üç temel belge tanımlamaktadır. Bunlardan ilki stratejik plandır. Kuruluşlarca 
hazırlanacak stratejik planlar altı temel bileşene sahip olmalıdır: 

1. Kapsayıcı misyon bildirimi 
2. Bütün temel fonksiyonları ve faaliyetleri içeren uzun vadeli amaçlar ve hedefler 
3. Amaç ve hedeflere ulaşmak için uygulanacak stratejiler ve gerekli kaynaklar 
4. Uzun vadeli amaç ve hedeflerle yıllık performans hedeflerinin ilişkisi 
5. Başarıyı etkileyebilecek kuruluşun kontrolü dışındaki faktörler 
6. Stratejik amaçların revizyonu için program değerlendirmesinin nasıl kullanılacağına 

dair açıklama. 
GPRA’da biçimsel stratejik planlamanın temel unsurlarını içeren stratejik planlara 

bağlı olarak “performans planı” da hazırlanması zorunlu bir belgedir. Performans planı, 
program faaliyetleri ile ulaşılması istenilen performans hedeflerini ölçülebilir biçimde ve 
kullanılacak kaynaklarla birlikte ifade eden orta vadeli bir plandır. Performans planının amacı 
kuruluşun stratejik planla ortaya koyduğu hedeflerine ulaşabilmesi için ilgili yılda başarılması 
gerekenlerin ve bunlar için kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesidir. 

Stratejik plan ve performans planı ile belirlenen amaçlara ne düzeyde ulaşıldığını, 
istenilen sonuçlar elde edilemediyse bunların nedenlerini gösteren belge ise performans 
raporudur. 

Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu da, GPRA gibi, biçimsel stratejik 
planlama modelinin temel unsurlarına yer vermektedir. Kılavuza göre, durum analizi 
kapsamında GZFT, piyasa, hedef kitle (müşteri) ve ilgili taraflar (paydaş/etkileşen) 
analizlerine yer verilmeli, planlama sürecinde karşılaşılabilecek riskler değerlendirilerek plan 
varsayımları belirlenmelidir. Kuruluşlar, oluşturacakları misyon, vizyon ve temel ilkeler 
çerçevesinde orta vadeli stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini ortaya koymalıdır. 
Hedeflere ulaşmak için yürütülecek proje ve faaliyetler tespit edilmeli ve bunların kaynak 
ihtiyacına yer verilmelidir. Kuruluşun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını gösterecek bir 
performans izleme ve değerlendirme sisteminin yöntem ve yaklaşımı da stratejik planda 
içerilmesi gereken bir husustur. 

Stratejik Planlama Kılavuzunun 2003 yılında yayınlanan ilk sürümü Türkiye’de kamu 
kuruluşları için konu ile ilgili kavramları tanımlaması ve bir ilk adım oluşturması açısından 
önemli bir kaynak olarak kabul edilebilir. Kılavuz, kamuda stratejik planlama sürecini 
şekillendiren bir belge niteliği taşımaktadır. 

Hazırlandığı dönemde GPRA’da tanımlanan performans planı ve performans raporu 
gibi belgeler Türk kamu yönetim sisteminde o günlerde tanımlanmamış olduğu için kılavuz, 
kısmen de olsa, bu belgeleri de içeren bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, stratejik 
planlamanın bütçe ile ilişkisini sağlamaya dönük bir yapı oluşturulduğu gözlenmektedir. Bu 
ilişkinin plan-program-bütçe sistemindeki hizmet programları yolu ile sağlanacağı 
öngörülmüştür. 

Kamu kuruluşlarında stratejik planlama yapılması fikri daha sonra 58. Hükümet 
tarafından uygulamaya sokulan Acil Eylem Planında da yer almıştır. Her ne kadar kısa vadeli 
bir faaliyetler dizisi olarak ifade edilmiş de olsa, Acil Eylem Planı kamu yönetiminde bazı 
reform süreçlerini başlatan bir plan niteliği taşımaktadır. Uzun vadeli bir nitelik taşıyan kamu 
kuruluşlarında stratejik planlama uygulamasına geçilmesi Acil Eylem Planında “Kamu 
Yönetimi Reformu” başlığı altında ifade edilmiştir. 

4.2.2. Stratejik Planlama Konusundaki Yasal Düzenlemeler 
2003 yılının sonlarında yürürlüğe giren 5018 sayılı KMYKK önceki kısımda ele 

alınan kamu mali yönetimi reformu doğrultusunda çıkartılmış bir kanundur. Kanun ile mali 
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yönetim süreçleri yeniden tanımlanmakta ve yerini aldığı 1050 sayılı Kanuna göre önemli 
farklar içermektedir. 

5018 sayılı Kanunun getirdiği önemli bir yenilik kamu kuruluşları için stratejik 
planlamayı bütçeleme sürecinin temel bir bileşeni olarak ele almasıdır. Kanunda stratejik 
plan; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmaktadır. Kanunun 9. Maddesinde ise; “Kamu 
idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ifadesine yer verilmektedir. Aynı maddede, kamu 
kuruluşlarının bütçelerinin stratejik planları doğrultusunda oluşturulması gerektiği 
belirtilmektedir. 

Kanun, stratejik planlamayı hesap verme sorumluluğunun önemli bir unsuru olarak 
görmektedir. Kanunda hesap verme sorumluluğu “her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 
kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 
uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu 
olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermesi” olarak tanımlanmaktadır. Kuruluş stratejik 
planları ve bütçeleri, kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasının temel araçları olduğundan 
hesap verme sorumluluğunun da temelini oluştururlar. Kanunun 10. maddesinde bakanlar; 
hükümet politikalarının hayata geçirilmesinden, bakanlıklarının ve bağlı kuruluşların stratejik 
planları ile bütçelerinin kalkınma planına ve yıllık programlara uygun olmasından, 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından Başbakana ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine karşı sorumlu tutulmuştur. Kamu idarelerinin üst yöneticileri ise bağlı 
bulunduğu bakana karşı sorumludur.  

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, KMYKK kapsamındaki bütün kamu 
kuruluşları stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacaklardır. Bunun yanı sıra 5393 sayılı 
Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000’in üzerindeki tüm 
belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. Ayrıca, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu ile il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir. Şekil-1’de 
Kanun kapsamındaki kuruluşların sınıflandırılması verilmiştir. 
Şekil-1: Türk Kamu Kuruluşlarının Sınıflandırılması 

 
Kaynak: 5018 Sayılı Kanunun tanımlarından yararlanılarak çizilmiştir. 
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Kanun stratejik planlama yapması gereken kuruluşları belirlemekle birlikte, stratejik 
plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespiti görevini DPT Müsteşarlığına bırakmaktadır. Aynı doğrultuda, stratejik 
planlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi konusunda da DPT Müsteşarlığı yetkili 
kılınmıştır. Bu çerçevede DPT tarafından 2006 yılında “Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır. Bu yönetmelik ile 
kamu kuruluşlarının stratejik planlama yapmakla yükümlü olacakları tarihler belirlenmiştir. 
Oluşturulan geçiş takvimi stratejik planlama yükümlülüğüne haiz bütün kamu kuruluşlarının 
2010 yılında stratejik planlama uygulamasına geçmiş olmasını öngörmektedir. 

2006 tarihli “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik” stratejik plan ve performans programı çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 
hangi oranda ulaşıldığının ortaya konulduğu faaliyet raporlarının hazırlanma esaslarını 
belirlemektedir. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu temelinde şekillendirilecek 
faaliyet raporları performansa ilişkin bilgiler yanında kuruluşun mali tablolarını da 
içerecektir. Faaliyet raporlarına ilişkin bu yönetmelik kamu kuruluşlarının çoğu stratejik plan 
ve performans programı hazırlamadan yürürlüğe girmiştir. 
 4.3. Kamuda Stratejik Planlamanın Yararları 
 Özel kesim, değişimin getirdiği yeniliklerle başa çıkabilmek için sürekli yeni arayışlar 
içindeyken kamu kesimi yaşanan sorunları tespit etmekte, çözüm aşamasında maalesef 
herhangi bir yenilik önerememektedir.50 Özel kesimin kamu kesimine göre stratejik yönetim 
ve planlamadaki etkinliğinin başlıca nedeni iç ve dış etkenlere ve değişikliklere karşı daha 
hızlı ve kolay uyum sağlayabilmesidir. 
 Stratejik planlamanın kamu kesimi açısından yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir:51  
 - Plan, program ve bütçe arasındaki ilişkiyi güçlendirecektir.  
 - Etkin bir yönetim ve harcama sisteminin oluşturulmasında öncülük edecektir.  
 - Belirli bir hedefe yönelik olmayan kısa vadeli ve anlık işlere yoğunlaşmak yerine 
orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışı geliştirecektir. 
 - Vizyon değerlendirmesi ile sürekli gelişme, yeni gelişmelere ayak uydurma, hizmetin 
niceliğini ve niteliğini arttırma anlayışı getirecektir.  
 - Performans göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle her türlü planlama 
ve uygulama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme 
sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda şekillendirecektir.  
 - Süreçlere entegre olmuş denetim ve izlemeyi kolaylaştıracaktır.  
 - Sistematik veri toplama ve sonuçları analiz etme yeteneği kazandıracaktır.  

4.4. Kamuda Stratejik Planlama Uygulamanın Zorlukları 
Kamu idareleri, yasal düzenlemelere tabi olan örgütlerdir. Özel kesim yöneticileri 

temel amaç ve açık ölçüt olan kara ulaşmak için serbestliğe sahiptirler. Fakat kamu kesimi 
yöneticileri, sadece yetkili oldukları konularda karar alabilirler. Kamu kesiminde en açık ölçüt 
hizmet miktarıdır. Hizmetin kalitesi ve maliyeti konusundaki denetimin, hizmet miktarından 
daha önemli olduğu görülmektedir.52 

İşletme bütçesini ve insan kaynaklarını yeni gelişmelere göre hızla yeniden 
düzenleyebilen özel kesimde, her yeni pazar fırsatı, yeni üretimi desteklemektedir. Buna 
                                                 
50 Aybike Erdem, “Stratejik Yönetim ve Kamu Örgütlerine Uygulanabilirliği”, Mersin Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin, 2006, s.103. 
51 Ahmet Narinoğlu, “Yerel İdarelerde Stratejik Planlama Modeli”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin, 2006, s.82. 
52 Sinan Güner, “Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Yıl 77, Sayı: 446, s.76. 
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karşın kamu idarelerinde bütçe ve insan kaynakları açısından esneklik azdır ve yeni bir hizmet 
üstlenme fırsat olarak değil, çoğu kez sorun olarak algılanmaktadır. Özel kesimde işletmelerin 
ayakta kalması, çalışanların işlerine devam edebilmeleri pazardaki rekabete uyum sağlama ve 
kar etmeye bağlıdır. Kamu idarelerindeki, örgütün ne kadar çalıştığından ve ne kadar 
ürettiğinden bağımsız olan insan kaynakları politikası; çok çalışanla az çalışanı ayırmaya, 
işine son vermeye, ödüllendirmeye ve etkili cezalandırmaya müsait değildir. 

Faaliyet alanları özel kesime göre çok daha geniş ve çok daha karmaşık olan kamu 
idareleri öncelikle kamu yararının göz önünde bulundururken vatandaşın, çeşitli çıkar 
gruplarının, uluslar arası örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve tabi ki devletin de 
çıkarlarını savunmak ve bir ortak payda oluşturmak zorundadır. Bu durum özel kesimdeki 
hedeflere ulaşma ve müşteri odaklı olma anlayışının ötesinde bir anlayışı getirerek kamu 
idarelerinin çok daha karmaşık bir yapıya bürünmesine sebep olmaktadır.53 

Kamu kesiminin özel kesimden farklı, kendine özgü bürokratik özellikleri olması, 
kamu kesiminde stratejik yönetime geçiş sürecinde birtakım engellerle karşılaşılmasına neden 
olmaktadır. Bu engelleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:54 
 - Kamu kesiminin aşırı merkeziyetçi yapısı, astlara planlama yapma ve kaynak 
kullanımında yetki devri konularında zorluklara sebep olmaktadır.  
 - Değişim ve yeniliklerin statükoyu değiştireceği endişesi, kamu kesimindeki 
büroktarik kültür nedeniyle vatandaşın gereksinimlerinden önce kendi sosyal ve ekonomik 
çıkarlarını korumayı amaçlayan bir nitelik göstermektedir.  
 - Vatandaş kamu kaynaklarından daha fazla pay almayı amaçlayan ve devleti baba 
olarak görmeyi kendi çıkarları için daha anlamlı bulan vatandaşlık kültürüne sahip 
bulunmakta; katılım ve sorumluluğu paylaşma isteği taşımamaktadır.  
 - Kamu kesiminde üretimin büyük bölümü hizmet niteliğinde olduğu için, fayda-
maliyet analizi gibi tekniklerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi zordur.  
 - Üst yöneticiler stratejik planlamayı oluşturacak, uygulayacak ve değerlendirecek 
kadar görevde kalamamaktadır.  
 - Stratejik yönetime katkıda bulunacak insan kaynakları yönetimi, toplam kalite 
yönetimi ve performans yönetimi gibi modern tekniklerin kamu kesiminde uygulanmaması da 
engel teşkil etmektedir.  

Stratejik plan uygulama sürecinde de karşılaşılması muhtemel bir takım engeller 
vardır. Karşılaşılması beklenen bu engeller aşağıda sıralanmaktadır:55  

- Mali, idari ve hukuki yapısının stratejik planlama yaklaşımına uygun olmaması,  
- Kamuda kişisel ve örgütsel performansın ödüllendirilmesinin önündeki engeller,  
- Kamu sektöründeki günü birlik karar alma anlayışı,  
- Kamu kuruluşlarındaki klasik (dikey) örgütlenme modeli,  
- Kamu kuruluşlarındaki insan gücü altyapısında, nitelikli eleman sayısında ve 

stratejik planlama bilincindeki yetersizlik,  
- Kamu kurumlarındaki Araştırma Planlama Koordinasyon (APK) birimlerinin 

yetersizliği,  
- Stratejik planlama yaklaşımının, yabancı ve özel sektör kökenli olması,  
- Kamu kuruluşlarının rekabetçi bir ortamda hizmet üretmemeleri,  
- Toplumsal, siyasal ve bürokratik anlamda katılımcılık kültürünün gelişmiş olmaması,  

                                                 
53 Aybike Erdem, a.g.t., s.106. 
54 İbrahim Söyler, a.g.m., s.112-113. 
55 Kutluhan Yılmaz, a.g.m. s.77-78. 
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- Kamu kurumlarında değişim hususunda motivasyonun eksik olması,  
- Stratejik planlamaya katılım ve sahiplenme sağlanamama riski,  
- Değişime karşı isteksizlik-direnç olması.  
5. SONUÇ 

 Türkiye’de kamu kuruluşlarında stratejik planlama uygulamasına yönelik olarak 
kurulan sistemin tasarımı stratejik planlamayı araç olarak kullanan iki reform girişiminin 
ortak etkisi ile şekillenmiştir. Daha çok kuruluş seviyesinden hareketle makro düzeyde 
başarıyı hedefleyen ve temelleri KMYKK’nda ifade bulan kamu mali yönetim reformu; 
kuruluş bütçesinin kalkınma planları ile entegrasyonunu, kamu kaynaklarının etkin 
dağıtımını, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı stratejik planlamanın temel işlevleri olarak 
görmektedir. Bu bağlamda, kamu mali yönetimi reformunun stratejik planlamadan beklentisi 
daha çok kuruluş düzeyindedir. 

Kamu mali yönetim reformu içinde stratejik planlamayı içeren detaylı bir tasarımın 
mevcut olduğu görülmektedir. Genel olarak, ABD’de yapılan mali yönetim reformlarını temel 
alan bir yaklaşım ile, stratejik planlama ile birlikte performans programı ve faaliyet raporları, 
mali yönetimin temel unsurları olarak belirlenmiştir. Performans programları, stratejik planlar 
ile bütçeleri birbirine bağlayan belgeler olarak ele alınmıştır. Ancak, stratejik plan-bütçe 
bağlantısının sağlanmasında önemli problemler bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, stratejik planın kuruluşun bütçeleyeceği tüm faaliyetleri içermesi 
zorunluluğudur. Kapsayıcı nitelikte hazırlanan stratejik planlar, kuruluş bütçesinin kaynak 
kullanımında hesap verebilirliğin bütünsel olarak sağlamada önemli olmakla birlikte, 
kuruluşun stratejik amaçlarına odaklanmasına engel olabilecektir. Diğer bir deyişle, stratejik 
planların “stratejik” niteliği azalacaktır. 

Diğer bir problem, performans programı hazırlanmasında kamu kuruluşlarına yeterli 
düzeyde uyarlanmamış faaliyet esaslı maliyetlendirme yaklaşımının önerilmesidir. Yeterli 
bilgi birikiminin kamu kuruluşlarında oluşmaması, dolaylı maliyetlerin faaliyetlere 
yansıtılmasındaki güçlükler gibi nedenlerle, en azından ilk uygulamalarda, faaliyet esaslı 
maliyetlendirmenin uygulanması başarı şansı düşüktür. Başka bir problem ise, analitik bütçe 
yapısının performans programında ortaya konulan amaç-hedef bazlı yapıyı kavrayacak 
nitelikte olmamasıdır. 

Kuruluşların, amaç ve hedeflerine ne derecede ulaştıklarını faaliyet raporları ile ortaya 
koymaları gerekmektedir. Bu şekilde, performansa dayalı hesap verilebilirlik için gerekli 
temel oluşacaktır. Ancak, kuruluşlarda performans ölçümüne yönelik sistemler 
bulunmamaktadır. Performans verilerini elde etmek zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle, ilk 
faaliyet raporlarının hesap verilebilirliğe yönelik bilgileri içerme olasılığı düşüktür. 

Mali yönetim reformunda, kuruluşların yeni anlayışı benimsemeleri ve öğrenmeleri 
için gerekli geçiş programı oluşturulmamış olması da bir sorundur. Geçiş programının 
olmaması sorunu, DPT’nin stratejik planlama için oluşturduğu geçiş takvimi ile merkezi 
idareler için kısmen de olsa çözümlenmiştir. Ancak, mahalli idareler yeterli hazırlıkları 
olmadan yeni mali yönetim sisteminin bütün unsurlarını gerçekleştirmek zorunda 
kalmışlardır. Bu durum, yerel yönetimlerin gerek stratejik planlama gerek mali yönetimin 
diğer unsurları konusunda başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının kanunlaşmamasının da etkisi ile, 
kuruluşlarda stratejik planlamayı temel alan bir yönetim anlayışının yeterli düzeyde 
yerleşmediği gözlenmektedir. Kuruluş yönetimlerinin bu yaklaşıma adapte olabilmeleri için 
kapsamlı eğitimlere ve “değişim yönetimi” çalışmalarına ihtiyaçları bulunmaktadır. 
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Her iki reform girişiminin başarısı büyük ölçüde kuruluş düzeyindeki uygulamaların 
başarısına bağlıdır. Bu ise, stratejik planlamayı temel alan bir yönetim anlayışının, yani 
stratejik yönetimin, kuruluşlarca benimsenmesi ve uygulanması ile mümkün görünmektedir. 
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KUBADABAD ÇİNİLERİNDEKİ HARPİ-ŞİREN FİGÜRÜNÜN İZİNİ SÜRERKEN 

 

Yrd. Doç. Dr. Lale AVŞAR∗ 

Öz 

Zengin süsleme programı ile seçilen Kubadabad sarayı çinilerinde grifon, siren (harpi), 

sfenks, iki başlı kartal gibi fantastik yaratıklar figüratif motifler arasında özel bir grup teşkil 

etmektedir. Kökleriyle İç Asya’nın İslam Öncesi Türk kültürüne dayanan ve hayvan 

üslubunun izlerini taşıyan bu canlıların diğerlerine göre daha gelişmiş mistik güç ve kudrete 

sahip olduğu, sarayı ve sakinlerini kötü ruhlardan ve beddualardan korumakla 

görevlendirildiği düşünülür. 

Sözü geçen bu fantastik yaratıklar arasında insan başlı ve kuş gövdeli harpi-sirenin 

Türk İslam sanatına ne zaman girdiği ve ne gibi bir anlam taşıdığı konusunda çeşitli 

faraziyeler ireli sürülse de, benzer simgenin Avrasya kültürleri dışında Antik Yunan, 

Hindistan, Arap ve İran sanatında da yer alması problemi daha da karmaşık hale 

getirmektedir. 

 Ortaçağ Rus sanatında karşımıza çıkan bir başka siren figürü zengin Rus hanımlarının 

başlık süslemesinde uygulanmıştır.  Hıristiyanlık öncesi paganist etkiler taşıyan bu simgenin  

kökeninde ise tüm erken çağ Avrasya kültürlerinde ortak seyredilen Büyük Ana Tanrıca 

kültünün durduğu varsayılmaktadır.  Makalede Selçuklu harpilerin ilahe Umay ile ilişkisi ve 

Rus siren figürleri ile muhtemel ortak Avrasya kaynağı araştırılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Siren-harpi figürü, ikonografik anlam, Ana Tanrıca, Umay, Makoş. 

 

                                                            
∗ Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü, lale_avsar@hotmail.com 
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ON THE TRACES OF HARPY-SIREN FIGURE IN KUBADABAD CERAMIC TILES  

Abstract 

Prominent with their rich embellishing program, fantastic creatures such as gryphon, 

siren (harpy), sphinx and double-headed eagle in the tiles of Kubadabad Palace constitute a 

special group among figurative motifs. It is thought that these creatures, which are traced back 

to pre-Islamic Turkic culture and which carry traces of animal style, when compared to 

others, have more sophisticated mystical strength and power, and are given the task of 

protecting the palace and its residents from evil souls and bad wishes. 

Athough various hypotheses about when the harpy-siren with a human head and a bird 

body among the aforementioned fantastic creatures entered Turkic-Islamic culture and what 

meaning it carried are put forward, that similar symbols are seen in Antique Greek, Indian, 

Arabian and Persian cultures apart from Eurasian cultures makes the matter more 

complicated.  

Another siren figure that we encounter in Russian art of Middle ages was applied to 

hats of rich Russian women. It is assumed that in the roots of this symbol carrying pre-

Christian Paganist traces lies the Great Mother Goddess, common to all Antique Eurasian 

cultures. In this article, the relationship of Seljuk harpies with Goddess Umay and possible 

common Eurasian roots are researched.  

Keywords: Figures of Siren-harpy, iconographical meaning, Mother Goddess, Umay, Makos  

По следам Кубадабадского Сирина (Харпи). 

Тезисы. 

Среди многочисленных анималистических фигур на израсцах Селджукского 

дворца Кубадабад  фантастические существа типа грифон, сирин-харпи, сфинкс и 

двуглавый орел занимают особое место. Представляя собой слияние двух разных 

существ, эти фантастические фигуры должны были обладать удвоенной мистической 

силой и тем самым охранять царствующую фамилию от всяких злых козней 

потусторонних духов.  
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Давно уже умы ислледователей занимает вопрос о происхождении фигуры 

Сирина (Харпи), а также проблема проникновения этого образа в Тюркско-Исламское 

искусство. То, что подобная фантастическая полу-птица, полу-человек присутствует в 

культурном наследии Древней Греции, Индии, Персии, а также в Арабском искусстве 

еще более осложняет решение проблемы. 

Интересно, что похожую фигуру мы встречаем также в Средневековом 

искусстве Древней Руси, где она украшает круглые привески-колты в женском 

головном уборе городкой знати. По мнению ученых,  являясь языческим образом, 

Сирин-вила уходит корнями в далекое прошлое и может быть соотношена с образом 

Макоши, Древне-cлавянского божества плодородия. Такой оборот дела дает 

возможность предположить, что и Кубадабадский сирин также имеет какую-нибудь 

связь с богиней плодородия Умай у Тюркских народов. Данная статья посвящена 

исследованию предположительно общих корней двух данных сиринов в раннем 

искусстве Евразии. 

Ключевые слова. Фигура Сирина-Харпи, иконография, Великая Богиня Мать, Умай, 

Макош. 

1. Giriş: Kaynak taraması sırasında aniden karşıma çıkan bir tasvir aklımda hemen 

Kubadabad sarayı çinilerini canlandırarak enteresan bir araştırmayı tetiklemiş oldu. Ortaçağ 

Rus yönetici sınıfına mahsus geleneksel Kokoşnik başlığını süsleyen şakak zincirlerinin 

ucunda üst kısmı hilal şeklinde kesilmiş çift yuvarlak madalyonlar sarkmaktadır. Altın ve 

gümüşten yapılmış ve kolt adlandırılan bu madalyonların hem ön, hem de arka tarafını 

süsleyen motifler çeşitli tekniklerde uygulanmıştır. İlgimi çeken tasvir ise renkli emaye 

tekniğinde yapılmış karşılıklı duran iki siren figürüydü. Kadın başlı ve kuş vücutlu bu 

fantastik yaratıklar Kubadabad harpi figürlerine çok benziyor, adeta ortak ikonografi 

sergiliyorlardır. Rus bilim adamları tarafından Moğol öncesi döneme (X-XII. yüzyıl) 

tarihlendirilen bu koltlardaki sirenlerin Rus kültürünün paganist dönem izlerini taşıdığı 

varsayılmaktadır. Birbirinden uzak Doğu Avrupa ve Anadolu coğrafyalarında yakın tarihlerde 

ortaya çıkan benzer tasvirlerin incelenmesi ortak köken olarak görülen Avrasya kültürlerine 

yönlendirerek muhtemel ikonografik kaynak kabul edilebilen Ana Tanrıca kültünü 

araştırmağa sevk etmektedir. İlkel kültürlerde son derece önemli yer tutan bu inancın dolaylı 
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etkilerinin günümüze kadar ulaşmış olabileceğini tahmin etmek zor olsa da, bazı incelemeler 

bu konuda ilginç malzeme sunmaktadır.  

Gündelik yaşantımızda önemli yer tutan ve bazen bir alışkanlık şeklinde uygulanan bir 

takım gelenek ve merasimlerin arkaik dönemlerin ilkel düşünce ve dünya görüşlerinin silik 

izlerini günümüze taşıdığı varsayılabilir. Bilindiği gibi bu gelenekler geniş tarihi çerçevede 

ard arda devam eden çeşitli kültürel süreçlerin tesiri ile oluşmuş ve şekillenmiştir. Her bir 

halkın tarihinde yaşanmış olan büyük toplumsal olaylar paralelinde yeni problemler, 

sarsıntılar, yeni çözümler ve dolayısıyla yeni yaşam düzeni ve anlayışı getirmiş olmalıdır. 

Tüm bu değişimler kültürde de aksini bulmuş, var olan birikim üzerine yeni gelenekler 

eklenerek, zaman içinde yeni, karmaşık ve sentetik yapılar oluşturmuştur (Рыбаков, 1981: 1-

3; Денисова, 2004: 2).  Tarihte benzer süreçlerin defalarca yaşanmış olması kültürlerin 

zenginleşmesi ve katmanlı bir yapıya kavuşması anlamına gelmektedir. Tamamen kopmadığı 

müddetçe bir kültür zincirinin her dönemin izlerini kendi bünyesinde koruduğunu ve 

yaşattığını söylemek mümkündür.  

Zengin Türk kültürü birikiminde İslam Öncesi ve İslam dönemi geleneklerinden söz 

edilse de, günümüze ulaşan pek çok kültürel verinin salt içerikten ziyade her iki dönemin 

etkilerini taşıyan ve harmanlaşarak şekillenen komplike olgular halinde var olduğunu 

görmekteyiz. Bu olgular sadece bir tarihi dönemin veya bir kültür çağının değil, hayal 

etmesi zor olan binyılların ürünüdür. Bu geniş zaman dilimine yayılmış olan gelişim ve 

yeniden oluşum sırasında kültürel varlıkların yaşamış oldukları dönüşümler dış etkiler 

tarafından tetiklenmiş olsalar da, bunların yeniden şekillenme süreci kendi iç dinamiklerine 

bağlı olarak devam etmektedir. Var olan birikim yaşanan kaynaşma, etkileşim ve 

dönüşümün yönünü, tarzını ve hızını belirlediği gibi, geleneğin kazandığı yeni kılığı da 

genel çizgileriyle tayin etmiş olmalıdır. Örneğin Hıristiyan ve İslam inanışlarını benimseyen 

Türk halklarında ortak Şamanist gelenekler maruz kaldıkları çeşitli etki ve baskılar sonucu 

dönüşüm yaşayanlar farklı formlara bürünmüştür. Ortaya çıkan yeni sentetik yapılar ise 

farklı dini geleneklerin içeriğinin yanı sıra çeşitli coğrafi, tarihsel ve toplumsal nedenlerden 

de etkilenmiş,  kültür kavramının kapsadığı tüm geniş anlam yelpazesinden nasibini almıştır.  

Dolayısıyla çağdaş kültürümüzde var olan birtakım simge veya motifler yaşamış 

oldukları çeşitli transformasyonların son halkası olarak da görülebilir. Kökleriyle geçmişin 
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derinliklerine uzanan bu gelenek zinciri farklı tarihsel süreçlerin izlerini taşımakla beraber 

mensup olduğu kültürün özel “DNA’ları” gibi çok sayıda kodlanmış bilgileri de bünyelerinde 

barındırmaktadır. Bu bilgilerin çözümlenmesi ise sadece her kültüre özgü olan kriterler ve 

ayrıştırmalara sahip anahtarlar sayesinde mümkün görülmektedir.  

Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan tanrıca Umay sözü geçen bu 

anahtarlardan birisi olarak kabul edilebilir. Kökleriyle tarihin derinliklerine uzanan bu inanç 

Türk kültürünün en arkaik simgelerinden biri olarak sanatta da sayısız akislerini bulmuştur. 

Bu yansımalardan bir kısmı çözümlenmiş olsa da, bazı tasvir ve soyutlamaların anlamı halen 

düşündürmektedir. Umay adlı bilgi yumağının geriye doğru sarılması ilginç ve beklenmedik 

verilere ulaşmamızı sağlayabilir. 

2. Kubadabad Sarayı Çinilerinde Harpi Motifi: Zengin süsleme programı ile 

seçilen Kubadabad çinileri Selçuklu çağından günümüze o dönem Türk insanının gündelik 

yaşamından ve hayal dünyasından çeşitli kareler aktarmaktadır. Bu geniş konu yelpazesi 

arasında fantastik yaratıkların tasvirleri bizi İslam Öncesi Orta Asya Türk sanatına 

götürmekte, bu kültürün ortaya koyduğu muhteşem birikimi ve mitolojik değerleri incelemeğe 

sevk etmektedir. Kadın başlı ve kuş vücutlu harpi veya siren figürü Kubadabad sarayı 

duvarlarında boy gösteren fantastik canlılardan biridir. Kubadabad sarayı dışında bu figüre 

Antalya Aspendos sarayı ve Kayseri Huand Hatun hamamında da rastlanmıştır (Arık, Rüçhan 

ve vd., 2000: 256, 269). Buradaki harpi figürleri ortak ikonografi ile seçilmekte,  kadın başlı 

ve kuş vücutlu olarak betimlenmektedir. Dikkati çeken husus tüm simaların Orta Asya Türk 

tipini canlandırmasıdır. Bu sima Anadolu Selçuklu hamam ve saraylarında tasvir edilmiş 

diğer kadın figürlerinin portrelerine çok benzemekte, genelde uzun saçlı, yuvarlak takke, iç 

dilimli taç veya ortası değerli taş ile süslü tülbent başlıklı ve haleli tasvir edilmektedir. 

Figürün önden ve yandan olmak üzere iki farklı resimlenmesi mevcuttur. Yandan çizildiği 

zaman bir kanadı vücuda bitişik, diğer kanadını ise göğsünün önünde adeta kol gibi tutmakta, 

geleneksel ¾ açıdan tasvir edilen yüzü bazen vücut yönünde, bazen ise arkaya doğru 

bakmaktadır.  Bir çinide harpinin sırtından kıvrılarak yükselen ikinci kuyruğun oldukça 

inandırıcı tasviri zemini canlandırmak amacıyla yapılmış olmalıdır. (Şekil 1, 2) 
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Şekil 1. Kubadabad sarayı çinilerinden harpi figürlü örnekler (Karatay Medresesi Çini Eserler 

Müzesi çinilerinden, Konya; Arık, Rüçhan ve vd., 2000: 312, res. 297). 

Alaeddin Keykubad’ın ünlü çift başlı kartal armasına benzeyen önden tasvirde ise 

harpi geniş açılmış kanat ve pençeleri, bitkisel motife dönüştürülmüş kuyruk ucu ile dikkati 

çekmektedir. Yüzü her zamanki gibi 3/4 dönüşlü, kanat uçları ise çift başlı kartallarda olduğu 

gibi dilimlenerek aşağı veya bazı su kuşlarında görüldüğü şekilde yukarı doğru 

kıvrılmaktadır. Bir örnekte kanattan ayrılan iki tüyün yukarı doğru dikelip başın çevresindeki 

haleyi desteklemesi düzenleme açısından ilginç ve etkileyici bir buluş olarak yorumlanabilir.  

 

Şekil 2. Kubadabad sarayı çinilerinden harpi figürlü örnekler (Arık, Rüçhan ve vd., 2000: 312, 

res. 297). 

Harpi figürünün Selçuklu sanatındaki ikonografik anlamı konusunda çeşitli faraziyeler 

ileri sürülmüştür. Önder’e göre Orta Asya kökenli olan ve “Kaf dağında” yaşayan bu masal 

yaratığı İslam kültüründe çaresizlere yardıma koşan melek olarak tanınmıştır (Önder, 1968: 5-
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17).  Rüçhan Arık ise harpini “olağan üstü güçlere sahip ve insanları korumakla yükümlü bir 

canlı” şeklinde değerlendirmektedir (2000: 312).  

 Çiniler dışında Kayseri Karatay Han’ı taçkapısı, Niğde Hüdavent Hatun Türbesi gibi 

yapılarda da görülen siren figürünün evrenin merkezini belirlediği,  yolcuları koruduğu ve 

uğur getirdiği varsayılmaktadır (Öney, 2008: 411-428 (417)). Yine Öney’e göre kam geleneği 

ile de ilişkilendirilen harpi ölen kişinin ruhunu koruyan ve hayat ağacını bekleyen yaratık 

olarak Orta Asya Türk mitolojisinde yer almaktadır (1968: 143-167, res. 1-12).  

Bir çalışmasında Ortaçağ İslam sanatında sfenks ve harpi figürlerini inceleyen Eva 

Baer bunların İran kültüründen benimsendiği tahmin etse de, harpinin kökeninde Orta Asya 

veya Hindistan sanatının durabileceğini düşünmektedir (1965: 25-28). Büyük iki ciltlik 

eserinde Türk mitolojisinin kaynakları, simgeleri ve anlamları hakkında bilgiler toplayan 

Bahaeddin Ögel Simurg-Siren-Kumay-Huma-Hüma gibi çeşitli adlar altında tanınan kadın 

başlı kuş gövdeli efsanevi canlıdan söz etmektedir (1971: 95,108-9, 191, 219, 365). Benzer 

fantastik yaratıkların Çin, İran, Hindistan, Yunan ve Arap mitolojilerinde de yer aldığına 

dikkati çeken yazar bu figürün kuş yönünü öne çekerek Zümrü-dü Anka ile Humay veya 

Hüma olarak bilinen iki farklı canlı üzerinde durmaktadır. Arapça Anka ve Farsça Simurg 

adlarının birleşmesinden oluşan Zümrü-dü Anka isimli figürünün İslam dönemi Türk 

kültüründe ortaya çıktığı tahmin etmek mümkündür.  Humay’ın ise Türk İslam 

mitolojisindeki çeşitli anlamları dışında bir de çok daha eskilere dayanan Orta Asya Altay 

şamanizmiyle ilgili yönünden bahsedilmekte,  ayrıca bu figürün hayat ağacı ve hayat suyu ile 

ilintili olduğunu da belirtilmektedir (Ögel, 1971: 95, 109).  İlginçtir ki Kubadabad çinilerinin 

birinde harpi suyun ve bolluk-bereketin remzi olan iki balık figürünün eşliğinde tasvir 

edilmiş, bu da harpinin bereket unsuru ile bağlantılı olabileceğini akla getirmektedir.   

Oldukça karmaşık bir görünüm sergileyen harpi figürünün ikonografik kaynağı ve 

anlamı konusunda yapılan araştırmalarda en sık karşılaştırılan figürlerin Hind mitolojisinden 

Garuda ve İran sanatından Simurg olduğunu vurgulayan Yaşar Çoruhlu,  bunların yanı sıra 

Çinlilerin efsanevi Feng-huang adlı kuşunun,  Anka ve Phoenix’in gibi yaratıkların da geniş 

anlam yelpazesini gözler önüne sermektedir (1995: 15-42 ).  Çoruhlu’nun bu araştırmasında 

dikkati çeken husus harpi simgesinin İslam Dönemi ve İslam Öncesi Altay ve Orta Asya 

kültürlerinde taşıdığı anlamları arasında bir ayrıştırmanın yapılması, motifin zamanla 
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dönüşüm ve anlam değişimine uğradığının vurgulanmış olmasıdır. Yine bir başka eserinde 

yazar Hüma’nın Yakutlarda Umay veya Imı adıyla bilinmesini ve talih kuşu olduğunu 

belirtmektedir (Çoruhlu, 2006: 135-6).  

Farklı kültürlerde mevcut olan insan-kuş şeklindeki yaratıkların ortak coğrafya veya 

ortak din çerçevesindeki karşılıklı etkileşimi sonucu şekillenen pek çok motif gibi Selçuklu 

harpi-siren figürünün de nispeten arkaik ve geç dönem anlam katmanları barındırdığı 

anlaşılmaktadır.  Kabaca bu katmanları İslam öncesi Avrasya ve İslam Dönemi Yakın Doğu 

ve Anadolu coğrafyalarıyla ilişkilendirmek ne kadar çekici gözükse de, simgenin daha 

Türkistan’dan itibaren Budist, Hıristiyan ve Sasani etkileriyle harmanlaştığını tahmin etmek 

mümkündür. Harpi figürünün daha saf ve arkaik içeriğine ulaşmak için Avrasya 

coğrafyasında gelişen Türk ve Prototürk kültürlerine başvurmak mantıklı gözükmektedir.  

Zira elimizde bulunan Ortaçağ Hıristiyan Rus siren tasvirlerinin kaynağı da sözü geçen 

kültürlerde aranmaktadır.  Bu muhtemel ortak kaynağın araştırmasına girmeden önce Rus 

kültürünün genel tarihine göz atmak faydalı olabilir. 

3. Rusların Erken Dönem Tarihi: Günümüz Rus halkının erken dönem tarihi bir 

taraftan karmaşık gelişimi ve komplike yapısı,  diğer taraftan ise yetersiz arkeolojik malzeme 

nedeniyle halen pek çok cevaplanmamış soru içermektedir (Третьяков, 1953: 9- 34 (15)).  Bu 

halkın etnik köken (etnogenez) problemi de tam aydınlığa kavuşturulamamış,  genel kabul 

gören tek düşünce ise Slav halklarının Hind-Avrupa dil gurubuna dâhil edilmesi yönündedir 

(Горнунг, 1963: 15-20).  

Ruslar hakkında en erken bilgilere Alman ve Bizans kaynaklarında rastlansa da, bilim 

adamlarının büyük çoğunluğu sözü geçen bu tarihi Rusları İskandinav kökenli halk olarak 

görmektedir (Назаренко, 1980: 46-47; Мельникова, 1999: 12). Bu isim çok daha geç 

tarihlerde Slavların kurduğu devlet tarafından benimsenecektir. 

Protoslav olarak kabul edilebilen halkın ve kültürün ise ilk 6-7. yüzyılda Merkezi 

Avrupa’da Karpat dağlarının yamaçları ve yakın istep-orman bölgelerde ortaya çıktığı kabul 

edilmektedir. İlginçtir ki günümüze ulaşan arkeolojik buluntular, dil biliminin işaret ettiği 

tarih ile yabancı kaynaklardaki Slavlar hakkında ilk bilgiler de aynı 6. yüzyıla dayanıyor 

(Лебедев, 1989:105- 115 (105); Щукин,  1989: 56-62 (56)). Bu dönemde Doğu ve Merkezi 

Avrupa’da gelişmekte olan Zarubinets ve Praj Tipi Kültürler gibi bazı diğer arkeolojik 
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kültürler de Protoslav olarak görülmekte ve “Proto-Balto-Slav” çerçevesine dâhil edilmektedir 

(Лесман, 1989: 12- 18 (17)).  

Çeşitli varsayım ve faraziyelerden oluşan bu tarihi süreç genel hatlarıyla aşağıdaki 

şekilde özetlene bilir. Slav halkını oluşturan ve “Proto-Balto-Slav” olarak adlandırılan çeşitli 

kabileler MÖ 1. binyılda Karadeniz’in kuzeyinde ve Doğu Avrupa’nın ormanlık alanlarında 

yaşamış ve büyük oranda İskit idaresi altında bulunmuş veya, bazı araştırmacıların 

tahminlerine göre, İskitler olarak adlandırılan halklar federasyonunun yerleşik yaşam süren ve 

ekincilikle uğraşan bir kısmını teşkil etmiştir (Рыбаков, 1981: 146).  Dil, din ve 

kültürlerindeki İskit etkilerinin yoğunluğu nedeniyle Eski Yunan tarihçileri bunları hep ortak 

etnik kimlik altında görmüş ve değerlendirmiş olmalıdır (Рыбаков, 1984: 5-6).  

Binyılın sonuna doğru ise bölgeyi hâkimiyeti altına alan Sarmatlar İskitlerin yerine 

geçerek Proto-Slav kültürü üzerinde etkilerini sürdürmüşler. Bu dönem tarihi kaynaklarında 

adı geçen Sklavin, Ant ve Vened adlı halkların Protoslav kavimler olduğu kabul edilmektedir 

(Щукин,  1989: 56-62 (56); Федоров, 1953: 121-154 (121)). Daha geç tarihlerde Slav olarak 

tanınmağa başladığı sanılan Venedlerin ortak “Proto-Balto-Slav” kökenden I-V. yüzyılda 

ayrıldığı ve Dnepr nehrinin orta mecrası ile güneyindeki topraklarda yerleştiği 

düşünülmektedir ( Лебедев, 1989: 105-115 (114-115)). Kimilerine göre Venedler Doğu 

Avrupa’nın aborijen halkı sayılabilir (Мавродин, 1951: 7-43 (8-9)).  Günümüzde bile Finland 

ve Eston dilinde Rusya’nın “Venäjä” olarak adlandırması sözü geçen bu tarihe dayanmış 

olmalıdır. 

Slav kültürünün etnik açıdan daha homojen bir yapıya kavuşarak bütünleşmesini ise 

bilim adamları daha geç dönemlere, tahminen 10-11. yüzyıllara tarihlendirmektedirler 

(Лесман, 1989: 12- 18 (17)). Gerçi bu dönemlerde de Slav toplumunda kabile yapısının 

kuvvetli olduğu tarihi kaynaklarda belirtilmiş pek çok kavim adından anlaşılmaktadır 

(кривичи, черемиси, чудь, весь, меря vb.). Bu kavimler arasında Fin-Ugor menşeli 

grupların da bulunduğu ve zaman içinde Slavlar tarafından asimile edildiği bilinmektedir  

(Дубов, 1990: 15-27).  

Anlaşılan Hıristiyanlığa geçiş süreci olarak bilinen VII-XII. yüzyıllarda Slavlar bir 

millet olarak oluşma aşamasını henüz tamamlayamamış ve ortak kültür geleneklerini tam 

olarak geliştirememişlerdir (Данилевский,  1998: 205, 206; Нидерле, 1956: 297). Belki de 
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bu nedenle bilim adamları Doğu Avrupa’nın yerel kültürleri olan Frik, İskit-Sarmat, Kelt, Balt 

ve Fin-Ugor’un yanı sıra Hıristiyan Bizans’ın beslendiği Antik Yunan ve Roma kültürlerini 

de Rus kültürünün kaynakları arasında görmektedirler (Щукин, 1989: 56-62 (57); Денисова, 

2004: 367-371(369). 

Konumuz itibariyle ilgimizi çeken Moğol Öncesi çağ Rus-Slav sanatının Hıristiyan 

simgeleriyle donatılmağa başladığı dönemidir. Gerçi papazların şiddetli baskılarına rağmen 

Hıristiyanlık öncesi inancın etkilerinden kolay kolay vazgeçilememiş, özellikle el 

sanatlarında, kumaş işlemelerinde ve giyim-kuşamda bu izler 19. yüzyıla kadar 

sürdürülebilmektedir  (Жарникова, 1983: 87-94; agy., 1991: 20-26; Маслова, 1978: 120, 

160; Рыбаков, 1981: 480; Косменко , 1984:  76-84; agy., 1989: 56-58, 82-84; Баранов vd., 

1999: 111-130). Harpi figürlü koltların yapıldığı 11-12. yüzyıllar ise Rus kültüründe paganist 

motiflerin en yoğun görüldüğü dönemdir (Рыбаков, 1969: 92-103 (99)).  

4. Ortaçağ Rus sanatındaki siren motifinin anlamı ve kaynağı: Ortaçağ Rus 

sanatından günümüze ulaşan siren figürlerinin en yaygın kullanıldığı objeler koltlardır.  Altın 

ve gümüş paralar, süs eşyaları, mücevherler ve benzer değerli eşyaların arasında bulunan bu 

koltlar 15-17. yüzyıllarda zengin Rus aileleri tarafından gömülerek saklanmış olan çok sayıda 

defineler sayesinde ele geçmiştir (Рыбаков, 1977: 49).  Rus bilim adamları bu hazinelerde 

bulunan nesnelerin tamamını kadınlara mahsus eşyalar olarak değerlendirmektedirler 

(Корзухина, 1954:  64). Bunların bir kısmı Sasani İran ve Bizans ithali olsa da, önemli bir 

bölümü yerli üretim olarak görülmektedir (Рыбаков, 1951: 119). Rus kuyumcuları tarafından 

yapılan koltlarda dikkati çeken yüksek ustalık ve ince işçiliğin kaynağında İskit döneminden 

gelen gelişmiş maden işleme geleneğinin durduğu varsayılır (Рыбаков, 1951: 126).  Kolt 

sözünün menşeine gelince ise Rıbakov bu kelimenin Rusçada halka anlamına gelen колтка-

кольцо isimlerinden oluşturulduğunu tahmin etmektedir (1951: 139). 

İki dışbükey, üzeri çeşitli tekniklerle süslenmiş plakaların birleşmesiyle oluşan içi boş 

koltlar yukarıda sözü edilen geleneksek kokoşnik başlığının ryasnı  (рясны ) adlı süslü şakak 

zincirlerinin uçlarından sarkan ve üst kısmı hilal şeklinde kesilmiş yuvarlak madalyonlardır. 

Kadın başlıklarındaki bu tarz süslemeler önce Bizans’ta moda olmuş, oradan ise Batı ve Doğu 

Avrupa’ya yayılmıştır.  Ruslarda sadece kent kültüründe görülen benzer zincirli başlıkların ise 

XI. yüzyıldan sonra ortaya çıktığı varsayılmaktadır (Рыбаков, 1977: 53). (Şekil 3) 
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Şekil 3. Zengin Rus kadınlarının geleneksel kokoşnik başlığı (Рыбаков, 1987, s.563). 

Günümüze ulaşan siren tasvirli kolt örneklerinin büyük bir kısmı altından yapılmış ve 

renkli emaye tekniğinde süslenmiştir (Рыбаков, 1977: 55-60). Rus ustaları tarafından XI. 

yüzyılın ikinci yarısında Bizans’tan benimsendiği varsayılan bu teknolojide emaye boyasına 

finipt, tekniğin kendisine ise Finift denilmektedir (Макарова, 1975: 95; Рыбаков, 1951: 135-

136). Ortaçağ Rus emaye ürünlerinde sabit olarak mavi, kırmızı, beyaz ve açık yeşil renkte 

boyaların uygulandığı görülür. (Şekil 4) 

 

Şekil 4. Emaye tekniğinde çift siren figürü ile süslenmiş altın kolt örneği. (E-kaynak: 

Ювелирные техники Древней Руси. http://domongol.su/viewtopic.php?f=61&t=152 

(29.01.2009)). 
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Gümüşten yapılmış diğer siren tasvirli kolt örnekleri ise Rusçada çern adını taşıyan 

niello tekniğinde süslenmiştir (Рыбаков, 1977: 60-63). Bu teknikte desen kazılarak veya kalıp 

üzerinden aktarılmakta ve yüzeyde oluşan oluklar özel siyah boya ile doldurulmaktadır. (Şekil 

5) 

 

Şekil 5. Niello tekniğinde siren figürü ile süslenmiş kolt örneği (Рыбаков, 1948: Рис. 83). 

Günümüze ulaşan Ortaçağ Rus sirenleri yakın ikonografi ile seçilmektedir. Altın 

üzerine emaye tekniğinde yapılmış sırt sırta duran çift sirenler kokoşnik başlıklı ve haleli, 

gümüş üzerindeki ise başında ilginç üç topuzlu üçgen başlık ile tasvir edilmiştir. Sirenlerin 

yüzü önden, çeşitli dolgu elemanları ile süslenmiş gövdeleri ise ¾ dönüşlü yandan betimlenir.  

Bu arada bir kanat genelde gövde ve kuyruk ile birleşik, diğeri ise göğsünün önünde 

gövdeden kopuk bir parça şeklinde düzenlenmektedir. İster çift, ister ise tek figürlü 

kompozisyonlarda desen üst kısmı hilal şeklinde kesilmiş dairenin içine çok başarılı bir tarzda 

yerleştirilmiştir. 

Başı kadın, gövdesi kuş olan Rus sirenlerin ikonografik anlamına gelince bu konuda 

çeşitli faraziyeler ireli sürülmüştür. Ortaçağ Rus sanatındaki kuş simgesinin yorumunda 

genelde Hıristiyanlık öncesi mitolojiye başvurulur. Buna kuş üçlü evren anlayışındaki yer ile 

gökleri birbirine bağlayan unsur, göklerin yerdeki temsilcisidir. Ona yüklenen bu aracılık 

görevi aynı zamanda siren (Rusça сирин-вила), grifon, semargl (Rus sanatında Семаргл- 

hayat ağacını koruyan kanatlı köpek) veya ejder gibi fantastik kanatlı yaratıklar tarafından da 

paylaşılır.  Rus koltlarındaki yarı kadın, yarı kuş olan sirenlerin aynı zamanda mistik güce 

sahip bir varlık olduğu ve koruyucu tılsım görevi üstlendiği da varsayılmaktadır (Рыбаков, 
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1971: E-kaynak) . Bilindiği gibi Erken ve Ortaçağ sanatlarında süsleme motiflerinin estetik 

değerinden ziyade onların taşıdığı semantik anlama, koruyucu ve destekleyici gücüne önem 

verilmiş, zamanla bu iki husus yer değiştirmiştir (Маслова, 1978: 170).  

Rus sanatındaki siren figürünün bereket ve su unsuru ile ilintili olduğu da 

bilinmektedir (Рыбаков, 1971: E-kaynak). Siren figürünün Rus terminolojisindeki “сирин-

вила” adından da anlaşıldığı gibi,  Slav mitolojisinde bu fantastik figür Denizkızı ile 

ilişkilendirilmiştir. Bahar feslinde ekinleri suvararak bolluk ve bereket getiren Denizkızı 

inancı Slav halklarının sözlü geleneğinde de yer almaktadır (Рыбаков,  1987: 579; Маринов,  

1914: 191). Kolt süslemelerinde su unsurunun kullanılması tesadüfî değildir. Geniş ve 

kapsamlı çalışmasında Rus kültüründeki pagan izlerini inceleyen Rıbakov, kadın başlıklarında 

sabit olarak gök ve bereket simgelerinin kullanıldığına dikkati çekmektedir (1987: 576). Ona 

göre koltlardaki bereketi simgeleyen su unsuru sadece “сирин-вила”  figürüyle değil, aynı 

zamanda gövdesini süsleyen motifler ve zeminde dikey yönde dizilen ve yağmur damlalarını 

temsil eden küçük kabartmalar şeklindeki dolgu elemanlarıyla da ifade edilir (Рыбаков,  

1987: 577, 580). (Şekil 6) 

 

Şekil 6. Ortaçağ Rus sanatında koltlar ve diğer nesneler üzerinde uygulanmış siren 

tasvirleri (Рыбаков, 1987: 581, рис. 101). 
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Bolluk, bereket ve su unsuru ile yakından ilintili olan Ana Tanrıça’nın erken 

kültürlerde toprağın verimliliği ve doğurganlığını temsil ettiği bilinmektedir. Hıristiyanlık 

öncesi Slav kültüründe bu görevi üstlenen figürün Makoş olduğu varsayılmaktadır. Toprak-

Ana ve Doğa-Ana ile eşleştirilen bu ilah aynı zamanda koruyan, besleyen ve doğurganlık 

veren ruh olarak tanınmış, ayrıca ölen insanların ruhlarını öbür dünyaya götürmek görevinin 

de onun üstlendiğine inanılmıştır  (Маслова, 1978: 158; Гаврилов ve Наговицын, 2002: 72). 

İlginçtir ki sözü geçen bu vasıflar Türk kültüründe Umay Ana’ya atfedilen özelliklerle büyük 

ölçüde örtüşmektedir. Göktürk çağında Umay hayatı, doğayı, dolayısıyla Kut’u simgelemiş, 

tüm insanların koruyucusu, göklerden inen ruhlara yeryüzünde yaşam sunan, ölümden sonra 

onları göklere geri götüren, hayat gücü, doğurganlık ve sağlık veren, soyun devamını ve 

yaşamın sonsuzluğunu sağlayan ilah olarak kabul edilmiştir (Мотов, 2001; Çoruhlu, 2006: 

39). 

Umay geleneğinin İslam kültüründe yaşadığı transformasyonlara benzer dönüşümü 

Makoş’un da Hıristiyan döneminde yaşadığı, kimi bölgelerde tamamen unutulduğu, kimileri 

tarafından ise yeni anlamlar yükleyerek resmi Hıristiyanlık içine sokulduğu anlaşılır. Örneğin 

Pravoslav Batı Ruslarda bu geleneğin tamamen terk edildiği, Ana Tanrıça’nın yerine ise 

Maryan Ana’nın yerleştirildiği düşünülür (Гаврилов ve  Наговицын, 2002: 72; Рыбаков, 

1987: 558).  İsmini koruyarak günümüze ulaşan Makoş ise sadece Sibirya bölgesinde Doğu 

Ruslar arasında yaşatıla bilmiştir.  Yakın zamanlara kadar Sibirya Ruslarında bu ilah aile, 

ocak ve mal-mülk koruyucusu,  kadınların himayecisi ve yardımcısı olarak biliniyordu 

(Маслова, 1978: 158).   

Makoş geleneğinin çağdaş içeriğini ve tarihteki anlamını araştıran bilim adamları 

bunun kökeninde Ana Tanrıça kültünün durduğunu ireli sürerek ünlü Polovets kadın 

heykelleri ile siren figürünü de bu ilahın farklı tezahürleri olarak görmüşlerdir (Гальковский, 

1916: 32).  Ortaçağ Hıristiyan Rus kültürüne de sızmış olan Büyük Ana Tanrıça inancı 

Avrasya’nın bölgesel mirası olarak açıklanabilir (Амброз, 1966: 61-76;  Денисова, 2004: 

367-371).  Zaman geçtikçe derinleşen araştırmalar bu bakış açısına yeni taraftarlar ve yeni 

bulgular kazandırmıştır.  

Erken çağda mevcut olan bazı ortak inançların farklı kültür ve dönemlerde 

beklenmedik dönüşümler yaşadığı bilinmektedir. Bunların arasında belki de en iyi bilenen 
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örnek Çatalhöyük kültürüdür. Bu Neolitik çağ yerleşim yeri tapınaklarında duvara monte 

edilen sığır (boğa) kafası kabartmalarının tüm canlıları doğuran Ana Tanrıça’nı temsil ettiği, 

bu kültün uzantısı veya bir varyasyonu olduğu varsayılmaktadır (Денисова, 2004: 388; 

Балабина, 1997: 40).  Erken Rus kültüründe de benzer inek kültünün izleri bulunmuş, bu 

figürün Ay ve kadın ile ilişkilendirildiği ve doğurganlık simgesi şeklinde kullanıldığı tespit 

edilmiştir  (Денисова, 2004: 391,  392 ;  Хвощинская, 2000: 246-253; Бушкевич , 1992: 

321-323, 331). 

Bu anlamda Rus kültüründeki Makoş ikonografisi de zengin malzeme sunmaktadır. 

Büyük ihtimalle bu ilahın el işlemelerindeki boynuzlu tasvirlerinde onun Ay gezegeni ve  

astroloji ile ilintili anlamı öne çıkarılmıştır.  Aynı anlam 19. yüzyıl Rus kadınlarının bayram 

kıyafetlerini tamamlayan boynuzlu bağlıklara da yüklenmiş olmalı, bu başlıklar Makoş’a 

atfedilmiş, onun simgesi olarak kullanılmış olmalıdır (Гаврилов ve  Наговицын, 2002: 82-

83).   

Seramik heykelciklerde, kumaş üzerine yapılan el işlemeleri ve nakışlarda tekrarlanan 

kadın ve atlı, elinde çocuk, kuş, geyik tutan veya doğum yapan kadın, güneş başlı, tarak elli,  

kanatlı veya balık kuyruklu kadın, kadın-ağaç gibi fantastik figürlerin de bereket tanrıçasının 

çeşitli tezahürleri olduğu tespit edilmiştir (Денисова : 2004: 445, 446; Маслова , 1978: 92, 

93, 95, 107-129).  Bunların arasında kadın ve atlı sahnesi ile kadın-ağaç figürünün İskit 

kültüründeki Ana Tanrıça veya Umay’ın tasvirlerini çağrıştırması ilginçtir (Beksaç, 2006: 63-

98). Bu paralellikler daha önce de bazı bilim adamlarının dikkatini çekmiş, Rus kültüründe 

yoğun İskit ve Dak-Sarmat etkilerinden bahseden Gorotsov ve Rıbakov  sözü geçen Ana 

Tanrıça kültünden söz etmişlerdir  (Рыбаков, 1951: 78-181 (78); Городцов,  1926: 7-36).  

5. Sonuç: Görüldüğü gibi geniş zaman çerçevesinde oluşan ve şekillenen bazı 

gelenekler çeşitli dış baskı ve etkiler sayesinde yeniden biçimlenmeğe, kılık değişmeğe ve 

anlam takviyesine maruz kalarak farklı transformasyonlar yaşaya biliyorlar. Bu sırada eski 

ikonografi ve simgeselliğin tamamen terk edilmediği, var olan bir takım ilkeler üzerine 

yenilerin eklendiği, bu sayede bazen çok beklenmedik, ama genelde arkaik varyasyonuna 

benzer veya yakın yeni sentetik ve karmaşık yapıların oluştuğu söylene bilir.  Konumuzu 

teşkil eden siren-harpi figürü sözü geçen dönüşümü yaşamış Ana Tanrıça kültü ile ilintili bir 

simge ve bu ilahın sadece bir tezahürü olarak ortaya çıkmış,  zaman içinde çeşitli takip ve 
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suçlamalara maruz kalan ana kaynağından koparak bağımsızlaşmış,  diğer kültürlerde benzer 

motiflerle etkileşime girerek eski anlamından çok uzaklaşmıştır.   

Bu zincirin erken halkalına bakıldığında Avrasya coğrafyasında, İskit, Sak, Sarmat, 

Alan, Hun, Polovets ve Kuman kültürlerinde önemli yer tutan Büyük Ana Tanrıça kültünü 

görebiliyoruz (Кляшторный vd., 2005: 80-81; Скобелев, 1998-99). Bu ilahın tanrısal 

hiyerarşisi Sarmat ve İskit’lerin canlı insan kurbanları sunmaları ile açıklana bilir (Грач, 

1980:  69). Neolitik çağdan itibaren izi sürülebilen ve geniş, kapsamlı anlam taşıyan bu 

tanrıçanın çeşitli tezahürleri arasında kadın-yılan, kadın-ağaç, kadın-kuş, boynuzlu, güneş 

kafalı, doğum yapan kadın gibi simgesel tasvirleri farklı yön ve sıfatlarının vurgulanmasıyla 

ilgili ortaya çıkmış olmalıdır.   

Avrasya’nın Ana Tanrıça kültünün Türk ve Slav kültürlerinde Umay veya Makoş gibi 

isimler altında devam ettiği görülmektedir. İslam ve Hıristiyanlığa geçiş süresi ise bu 

inançların köklü dönüşüm yaşadığı çağlardır. Umay ve Makoş’un yanı sıra onların kültür ve 

sanata yansımış ve geleneksel ikonografi kazanmış çeşitli tezahürleri de bocalama, anlam 

değiştirme veya unutulma sürecine girmiş, kimileri tamamen terk edilmiş, kimileri ise yeni 

veya sentetik bir içerik kazanarak yaşama tutunabilmiştir.  Bu simgeler arasında siren-harpi 

figürünün de durduğu yapılan araştırma sayesinde anlaşılır. Temelinde Ana Tanrıça’nın 

göklerden indiğini, göklerin bereketini yerlere sunduğunu kuş gövdesi ile ifade eden, göklerin 

temsilcisi sıfatını betimleyen, bolluk-bereket ve su unsurunu ile ilişkilendirilen bu figür 

zamanla eski anlamından uzak düşmüş, farklı kültürlerin etkisi altında kalarak sıradanlaşmış, 

fakat unutulmamıştır. Çok olumlu manası sayesinde sevilmeğe devam eden bu motifin 

Anadolu Selçuklu ve Ortaçağ Rus sanatlarında boy göstermesi günümüze ulaşarak eski 

anlamına kavuşabilmesini sağlamış oldu.  
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20.YÜZYILA GİRERKEN OSMANLI BÜTCELERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA  

Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU* 

ÖZ 
Bütçeler bir ülkenin gelir ve giderlerinin durumunu anlamamıza yardımcı olan 

belgelerdir. Tanzîmât döneminde ekonominin gelişme gösterdiği değişikliklerini takip etmeye 
yarayacak istatistiki verilerin yetersiz olması sebebiyle Osmanlı ekonomisinde meydana gelen 
değişmeleri takip edebilecek en önemli gösterge olmuştur. Tanzîmât dönemi yöneticileri 
tarafından başlatılan ve daha sonra II. Abdülhamit ile ittihat ve terakki dönemlerinde de 
devam edilen reformlar modern bir mali yapının doğmasını sağlamıştır. 

Makalede Tanzîmât öncesi Osmanlı İmparatorluğu bütçe tekniği ve özelliklerine 
değinildikten sonra, Tanzîmât dönemi hazırlanan bütçelerde yer alan gelir ve gider kalemleri 
tanımlanarak bu bütçe kalemlerinde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi verilecek ve 
böylece 19.yüzyıl bütcelerinin gelişim seyri izlenerek 20 yüzyıl bütceleriyle karşılaştırması 
yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bütçe, gümrük, gelir, gider 
 

OTTOMAN BUDGETS İN THE ACCEDİNG OF THE 20TH CENTURY: A 
COMPARİSON 

ABSTRACT  

Budgets are documents which helps to understand the revenues and the expenditures 
of a country.since the statiscal data which are essential to track the economic developments 
inthe Tanzimat era were insufficient ,these had become the most important indicators to track 
down the changes in the Ottoman economy. . Reforms that were begun with the leading of the 
bureucrats of Tanzimat era and followed by Abdulhamit II and the governing political party; 
ittihat ve terakki, caused to a modern fiscal system to emerge. 

In this article, first the techiniques and characteristics of the budget of the Ottoman 
Empire in the pre-Tanzimat era will be explored and then by defining the tools for 
expenditures and the revenues which exist in the budgets of the Tanzimat era, the changes 
occured in these budget tools will be analyzed and last but not least, a comparison   with the 
budgets of the 20th century will be given by tracking the progress of the budgets of 19th 
century 

Key Words: Budget, Customs,  revenue, expenditur 
                                                            
* Niğde Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, anakiboglu@nigde.edu.tr  
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1. GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu mali yapısında, Tanzimât öncesi gelir ve gider rakamları bütçe 
ve rûznâmçelerle ifade edilmiştir. Rûznâmçeler, hazînenin günlük giriş-çıkış ve mahsup 
işlemlerini, günlük normal seyri içerisinde hiçbir düzenleme yapmadan kaydetmişlerdir. 
Bütçeler ise, defterdârlıklar temel alınarak düzenlenmişlerdir. Bu dönem bütçeleri “Rumeli ve 
Anadolu eyaletlerinin bütçeleriydi (Çakır, 2006: 168)”. Tanzimât öncesine ait Osmanlı 
İmparatorluğu bütçe hazırlanış tekniğini şöyle özetleyebiliriz. 

Bütçe hazırlanış tekniği açısından iki dönem göze çarpar. Birinci dönem 15 ve 16. 
yüzyıllarda “birbirini izleyen iki nevruz (21 Mart) arasındaki bir güneş yılı” (Tabakoğlu, 
1985: 185) dikkate alınarak hazırlanan bütçeler ve ikinci dönem de 17. ve 18. yüzyıllarda, “ay 
yılı bütçeler (Tabakoğlu, 1985: 181)” olarak hazırlanmıştır. 

• Ay ve Güneş yılı esas alınarak hazırlanan ve Klâsik dönem bütçeleri olarak 
tanımlanan bütçelerde, geleceği yönlendirecek önerilerin yer almadığı, 

• Bütçeler bir mali yıl içinde merkezi idârenin yapmış olduğu gelir ve gider gruplarını 
göstermiştir. Gelir ve giderlerin düzenlenme sisteminde önce gelirler kaydedilmiş ve 
daha sonra giderler gelirlerden çıkartılarak fazlalıklar belirtilmiştir. 

• 16. yüzyıldaki bütçelerde, gelir ve giderlerin düzenlenmesi defterdârlıklara göre 
hazırlanmışken, 17. yüzyıl sonrası hazırlanan bütçeler maliye kalemlerine göre 
hazırlanmıştır. 

• Bütçeler bürolardan gelen bilgilerin Baş Muhâsebede değerlendirilmesi sonucunda 
hazırlanmıştır. 

Bu özellikleri taşıyan bütçeler Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik dönem bütçeleri 
olarak tanımlanmışlardır. Klasik dönem bütçeleri genelde bir hesap özeti şeklinde olup, 
İmparatorluğun gelir ve gider rakamlarını gösteren bütçeler gibi kabul edilmiş ve değişen mali 
yapıya göre de değişmiştir. İlerleyen dönemlerde, Tanzîmâtla beraber belirlenen prensipler, 
bu çerçevede hazırlanan nizamnamelerle desteklenerek İmparatorlukta modern anlamda her 
yıl düzenli olarak bütçeler hazırlanması sürecine girecektir. Makalede Tanzimat dönemi, 
19.yy ve 20.yy bütçelerinde gelir ve gider kalemleri, bu kalemlerde meydana gelen 
değişiklikler hakkında bir karşılaştırma yapılarak bilgi verilecektir. Ele alınan bütçe 
örneklerindeki gelir ve gider kalemleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikler açıklandıktan 
sonra değerlendirme yapılacaktır. 

2. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA 19.YÜZYIL BÜTÇELERİNDE GELİR 
VE GİDER KALEMLERİ 

Bütçeler bir ülkede gelir ve giderlerin durumunu anlamaya yardımcı olan belgelerdir. 
“Üretim, ticari yapı, milli gelir düzeyi, ekonominin performansındaki gelişme ve 
değişiklikleri takip etmemize yarayacak istatistiki verilerin yetersiz olduğu Tanzîmât dönemi 
Osmanlı ekonomisinin devlet gelir ve giderleri, ekonomideki global değişmeleri tesbit 
edebilecek yegane göstergeler olmuştur (Güran, 2006: 65). Tanzîmât dönemi yöneticileri 
tarafından başlatılan ve daha sonra II. Abdülhamit ile İttihâd ve Terakki dönemlerinde de 
devam edilen reformlar, modern bir mali yapının doğmasını sağlamıştır (Güran, 2006: 65). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

Tanzîmât döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda bütün mali işleri kontrol etmek 
amacıyla oldukça önemli sayılan ‘Umur-ı Maliye Nezâretinin kuruluşu ve maliye hazinesinin 
tüm devlet gelir ve giderlerini yöneten tek hazine haline getirilmesi açısından oldukça önemli 
gelişmeler olmuştur. Maliye hazinesi tüm devlet gelirlerini kontrol eden bir kurum haline 
getirilerek rasyonel bir mali yönetim kurmanın ilk ve en önemli adımı atılmıştır (Güran, 1980: 
7; Karal, 1976: 124). 

Hazinelerin birleştirilmesi ve birlik ilkesine uygun bütçelerin düzenlenmesi için 
(Şener, 2006: 72) uygun bir ortam hazırlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri modern 
anlamda bir bütçenin hazırlanmasını öngören ve bunun temellerini oluşturan kararı 1261 
(1845) yılında almış çeşitli bütçe nizamnameleri oluşturarak bu yönde hareket etmişlerdir. 
İmparatorluk Tanzimat dönemiyle birlikte belirlenen prensipler ve bu çerçevede hazırlanan 
nizamnamelerle modern anlamda her yıl düzenli olarak bütçeler hazırlamaya başlamıştır. Bu 
dönemin gelir ve gider kalemleri günümüz bakanlıkları olarak tanımlanan Maliye Nezâreti 
tarafından hazırlanmıştır. Gelir kalemleri belli başlı vergilere göre oluşturulmuştur. 
Eyaletlerden maktu toplanan vergiler, cizye, ağnam, aşar ve gümrük vergileri önemli gelir 
kaynakları olmuştur. Gider kaynakları “askeri harcamalar, idari harcamalar, merkez ve 
taşra’daki görevli memurlara yapılan maaş ödemeleri ve sultanın harcamaları ”olarak 
gösterilmiştir (Güran, 1980: 35).  

Bu dönemde bütçe sisteminde temel hareket prensipleri olarak; İmparatorluk için her 
yıl düzenli olarak bütçe hazırlanması gerekliliği fikri, Tanzimatla beraber başlanan reformlara 
zemin hazırlamıştır. Böylece önce mali düzenlemelerin yapılması ve elde edilen devlet 
gelirlerinin gerçek giderleri sağlayabilmesi hedeflenmiştir. Devletin, gelirlere göre giderlerini 
belirleyebilmesi ve sınıflandırılması yapılarak Gelir gruplarının belirlenmesi, hangisinin 
doğrudan tahsil edildiği hangisinin dolaylı olarak tahsil edildiğinin ortaya çıkması 
sağlanmıştır. Hazîne hesaplarının tutuluş şekli de oldukça önemli bir gelişme göstermiştir. 
Bütçenin her mali yılın ilk ayı olan Marttan iki ay önce Maliye Nezâreti tarafından 
hazırlanması ve Bâb-ı âlî’ ye sunulması gerekliliği, Mali yılbaşının Mart ayı, Mali yılsonunun 
ise Şubat ayı olması ve hazine hesaplarının aylık özetlerinin Rûmî ay esasına göre 
düzenlenmesi gerekliliği ve Hazinenin bir yıllık gelir ve giderlerinin “diğer yıllara 
karıştırılmayarak senesi senesine kaydedilmesi, Hazine hesaplarında tahakkuk ettiği yılın gelir 
ve gideri olarak görülmesi, taşradan gönderilecek gelirlerle ilgili kayıtlarda, gelirin türü ve 
hangi yılın gelirini teşkil ettiğinin açıkça gösterilmesi, ödeme durumunda ise herhangi bir 
harcama fiilen hangi yılda ödenirse ödensin, hazine hesaplarında tahakkuk ettiği yılın gideri 
olarak yer alması (Güran, 1980: 7)” gerekliliği kabul görmüştür. Çıkarılacak aylık ve yıllık 
hesaplarda, cari yıl gelir ve giderleriyle, geçmiş yılların gelir ve giderleri seneleri itibariyle 
ayrı ayrı gösterilmesi gerekliliği, Hazine hesaplarının kaydedilmesi işlemini, Maliye Nezâreti 
içindeki Maliye Muhâsebesi Kalemi tarafından yürütülmesi gerekliliği kayda bağlanmıştır. 

Bütçe ile ilgili nizamnamelerde ise; 

• Her sene devletin tüm giderleri ve gelirleri belirlenip, padişahın onayıyla bir yıl 
süresince genel mali idârede bu yapının esas alınacağı, 

• Devlet giderlerinin sınıflandırılması ve gelirlerin doğrudan doğruya tahsil edilenler ve 
dolaylı olarak tahsil edilenler şeklinde 2’ye ayrılması, Gelir ve giderlerin 
tahminlerinde otomatik usule yer verilmesi,  
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• Bâb-ı âli ye verilen bütçe tasarısının Meclis-i Tanzimâta gelinmesi ve burada, Meclis-i 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyyeden birkaç kişiyle bir araya gelinerek, hangi nezâret ve 
dâirenin bütçesi görüşülüyorsa, o nezâret veya dâirenin nâzır ve memurlarıyla 
görüşülmesi gerekliliği, 

• Bütçe tasarısının Meclisi Umûmide görüşülmesi ve bu işin mart ayından bir hafta önce 
bitirilmesi gerektiği, (1874 bütçe nizamnamesinde meclisi tanzimât ve Meclisi 
Umûminin yerini Bütçe Komisyonu ve Meclisi Vükela almıştır. Kararın kabulünde oy 
çokluğuna uyulması gerekliliği, 

• Kabul edilen bütçenin altına bir mazbata eklenerek tüm üyeler tarafından 
mühürlenmesi ve padişahın onayına sunulması gerekliliği, 

• Onaylanan bütçenin padişahın Hatt-ı Hümâyûn’ un ilavesiyle yürürlüğe girmesi 
gerekliliği, Hazîne-i Hassa dışında, her bir nezâretin, almış olduğu ödenek karşılığında 
yaptığı gider rakamlarını gösteren kayıtları (kesin hesap sonuçlarını) ertesi yıl içinde 
sunması ve Meclisi Muhâsebe-i Maliye tarafından incelenmesi gerekliliği, karara 
bağlanmıştır. (1874 yılındaki bütçe nizamnamesinde bu denetleme görevi Dîvân-ı 
Muhâsebâta bırakılmıştır). 

1262 (1845) mali yılından itibaren bütçe hazırlama prensiplerini benimseyen 
imparatorluk her yıl düzenli olarak bütçeler hazırlamaya başlamıştır. Modern anlamda 
hazırlanan bütçelerde; 

1. “Devletin bir önceki yılın mali kayıtlarına göre o bütçe dönemi içinde tahakkuk 
edecek olan gelir miktarlarının gösterilmesi, 

2. Giderler, bir önceki mali yılbaşındaki tahsisatlar ve yıl içinde yapılan ilaveler dikkate 
alınarak tertipler itibariyle gösterilmesi, 

3. Toplam tahsili mümkün gelirlerle yapılacak giderlerin mizanı yapılarak, beklenen açık 
ya da fazlanın gösterilmesi (Güran,1989: 9)” amaçlanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat dönemi devlet gelirlerinin en önemli bölümü, 
vergi gelirlerinden sağlanırken kalan kısmı eyaletlerden maktu olarak toplanan vergiler, cizye, 
aşar, ağnam ve gümrük vergilerinden elde edilmiştir. 

Aşağıda Tanzimat dönemi ve bütçeleri hakkında bilgi verilerek ,19. ve 20. Yüzyıl 
bütçeleri gelir ve gider  kalemlerinin gelişimi incelenerek iki bütçe arasında bir karşılaştırma 
yapılmıştır..Bütçe rakamlarına bakıldığında ,bu cetvellerde yer alan kalemlerden hangi 
kalemlerin  Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli gelir kaynaklarından  olduğunu ve  
bütçelerde nasıl bir gelişim seyri izlediği açıklanarak , değerlendirme yapılmıştır. 

  “1265 (1849) 1277 (1861-1862), 1291 (1875-1876) 1278 (1862-1863) 1303 (1887-
1888) 1905-1906” (Güran, 2006: 70- 79) mali yılı ve 1916 -1917, 1913, 1919, 1921, 1916, 
bütçe ve varidat cetvellerinde yer alan gelir ve gider rakamları açıklanarak bu kalemlerde 
imparatorluğun önemli gelir kaynaklarından olduğu görülen gümrük vergilerinin nasıl bir 
gelişim seyri izlediği de açıklanmıştır. 

1265 (1849-1850), bu dönemde gümrük gelirleri daha çok koyunlardan, tütünden 
içkiden, keresteden alınan iç gümrüklerden sağlanmıştır. Bu oran “devlet gelirlerinin 
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%15.5’ini sağlarken toplam devlet gelirlerinin geriye kalan % 16.5’lik bir bölümünü ise çeşitli 
vergi gelirleri ile devlet madenlerinin hasılatları meydana getirmiştir (Güran, 2006: 75)”. 

1277 (1861- 1862), bu dönemde üretim ve ticaret üzerinden alınan vergiler önem 
göstermiştir. “Tarım gümrük gelirleri artmaya devam ederek devlet gelirlerinin %13.5’ini 
meydana getirmiştir. Toplam açısından ise ticaret ve üretimden sağlanan gelirlerin içindeki 
payı 3/2 ye yükselmiştir (Güran, 2006: 75)”.  

1291 (1875- 1876), devlet gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı, askerlik bedeli payı 
düşmüştür. Buna karşılık aşar gelirlerinin payı yükselmiştir. Gümrük gelirlerinin payı, 
“yenilenen ticaret anlaşmasıyla ihracata uygulanan gümrük vergisi oranlarında yapılan 
indirim sonucunda % 8.7’ye düşmüştür. Tuz, tütün ve alkollü içkilerden alınan tüketim 
vergileri de önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bir bütün olarak ticaret ve üretimden 
sağlanan vergi gelirlerinin devlet gelirleri içindeki payı dönem başında yarıdan biraz 
fazlayken dönemin son mali yılında beşte dörde yükselmiştir.  

Bu değişmeler, dönem içindeki üretim ve dış ticaretin nüfustan daha hızlı artmış 
olduğunun bir göstergesidir. II. Abdülhamit döneminde, gelirlerin miktarlarında ve 
oranlarında küçük değişiklikler olmuştur. Bunlar tuz, askerlik bedeli, tütün ve alkollü 
içkilerden elde edilen tekel gelirlerinden ortaya çıkmıştır. İttihâd ve Terakki döneminde 
gümrük gelirleri ile diğer gelir kalemlerinde önemli artışlar olmuştur (Güran, 2006: 76)”. 

1277 (1861-1862), bu dönem bütçe taslağı bir önceki taslağa göre daha farklı bir yapı 
sergilemiştir. Çünkü imparatorluk Kırım savaşına katılmıştır. Bu savaş devletin harcama 
yapısında borçlanma sürecini başlatacak önemli bir etki yaratmıştır. 1861-1862 yılında 
“askeri harcamalara ayrılan pay artış gösterirken, idari harcamalar ve sultana ayrılan 
ödeneklerde gerileme olmuştur (Güran, 2006: 77)”. 

1291 (1275-1876), bu dönemde askeri harcamaları ve borç ödemeleri artmıştır. İdari 
harcamalara ve sultana ayrılan paylarda azalma görülmüştür. 1291 (1875-1876), sadece maaş, 
iç ve dış borç ödemelerine pay ayrılmıştır. Bu pay devlet toplam giderlerinin yarısını 
geçmiştir. 1278 (1862-1863) iç ve dış borç toplamlarında önemli artışlar olmuştur. 1291 
(1875-1876) yılı bütçesinde daha çok bütçe giderleri üzerinde durulmuştur. Bu yüzden 
imparatorluk “mali borçların bütçe üzerindeki yükünü azaltmak için giderek artan miktarlarda 
dış borçlanmaya başvurmuştur (Güran, 2006: 78)”. 

Tanzimat dönemi bütçelerinde üretim ve ticaret üzerinden alınan vergiler artış 
göstermiştir. Gümrük gelirleri artmış bu gelirler daha çok kereste, koyun, tütün ve içkiden 
sağlanmıştır. 1303 (1887-1888), döneminde bütçede yapılan harcamaların bileşiminde 
değişiklikler olmuştur. Bütçeden yapılan harcamaların yarıya yakını askeri harcamalara, bir 
kısmı da borç ödemelerine ayrılmıştır. 1882-1883-1918-1919, Osmanlı İmparatorluğu mali 
yapısında meydana gelen bütçe açıklarının kapatılabilmesi için elde edilen fonların büyük bir 
çoğunluğu borç ödemelerine aktarılmıştır. “Osmanlı maliyesi borçlanma yoluyla elde ettiği 
fonlardan daha fazla borç ödeyerek diğer alanlara, özellikle de ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
sağlayacak yatırımlara ayırabileceği kaynakları önemli bir şekilde kısmak zorunda kalmıştır 
(Güran, 2006: 79)”. 
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3. 1332 (1913) YILI MALİYE BÜTCESİ 

 Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat dönemi kurumsal anlamda devlete ait Maliye 
ile ilgili işlemlerin Maliye Nezareti tarafından yürütüldüğü, modern anlamda her yıl düzenli 
olarak bütçelerin hazırlandığı önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kurumsal anlamda yapılan 
bu dönüşüm çerçevesinde, bazı gelir grupları Maliye Nezareti bünyesinde toplanmış, Maliye 
Nezaretinden bağımsız olan Tapu Kadastro, Hicaz Emekli Sandıkları, Rüsumat Emaneti gibi 
birimler Maliye Nezaretine bağlanmış, mali idare bünyesinde çalışan elemanların daha etkin 
ve düzenli çalışabilmeleri için Maliye Mektebi açılmış, Divan-ı Muhasebat yeniden kurulmuş, 
Usul-i Muhasebe-i Umumiyye Kanunu çıkarılmıştır. 

Yapılan bu düzenlemeler Tanzimatla başlayan kurumsallaşma sürecini tamamlayan en 
önemli değişiklikler olup Tanzimat dönemi ve sonraki dönem bütce rakamlarının dönemler 
itibariyle karşılaştırması yapıldığında da bütçe gelirlerinde artışların en belirgin sebebi 
olmuştur. Bütün bu düzenlemeler sonucunda 1913 yılı Maliye Bütçesi örneği incelendiğinde; 

Tablo 1. 1332 (1913) Yılı Maliye Bütçesi Örneği 
 Maliye Bütçesi  
Fasıl Madde Nev‛-i Muhassesat Kuruş İcmal 
56 5 Vergi Memur ve Kâtibleri 6000000  
57     2 Tevliyet  12417  
 3 Cevami‛ Hademesi 398876  
     5 Tekâyâ Ta‛âmiyesi ve lehm-i Tayînâtı 12839  
81 1 Hükümet Konakları İnşââtı 123120  
81 2 Habishaneler İnşââtı 4000000  
   10 547252 10 547250 
 Rüsûmât Bütçesi  
1 5 Müfettişler  205200  
1 4 Memûrîn-i İdâre 420000  
3 1 Başmüdür, Müdür ve Kontrol Memuru 42600  
3 2 Ketebe 30600  
3 3 Memûrîn-i Muhtelife 17550000  
3 4 Kapı ve İskele Memurlarıyla Hademe  123000  
   2847000 2847000 
   Posta ve Telgraf ve Telefon  
1 3 Memûrîn-i Merkeziyye 69336  
3 3 Posta ve Telefon Müdür ve Muavinleri 93600  
3 4 Posta ve Telefon Memurları 210900  
3 6 Makinacı ve Pilci ve Çavuşlar   67200  
3 7 Seyyar Tatarlar mevzu‛ ve Hademe 91500  
4 1 İcârât 145000  
4 2 Tamîrât ve İnşâât 264160  
4 3 Mefruşat ve Kasa 40000  
5 3 Müteferrika ve Bendiye 11500  
5 5 Fabrika ve Depo Amele Yevmiyesi 102600  
5 6 Ham Eşya ve Devr-i Çerh Masârîfi 130000  
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5 7 Makine ve Destigah 150822  
6 3 Menzil-hâne ve Sürücülük 275000  
6 4 Nakliye 238000  

Kaynak: İ. DUİT, (3), 85/93. 

 

 

Kaynak: İ. DUİT, (4), 85/93 

Fasıl Madde Nev‛-i Muhassesat Kuruş İcmal 
7     1 Direk Esmânı ve Tamîrâtı 549563  
7 2 Hutût-ı Mevcude Eşya Bahası 250000  
7 3 Nakliye 54585  
7 4 Telsiz Telgraf Makine Masârîfi 1000000  
7 5 Telefon Masârîfi 900140  
   4643906 4643906 
      Defter-i Hakanî  
Fasl-ı Mahsus Tahdîd ve Tahrîr Kanunu Mucibince Teşkili İcab eden Komiserlerin   
      Maâşât ve Masârîfi 2435600 2435600 
 Dâhiliyye  
1 2 Memûrîn Nezâreti 717600  
1 5 Vilâyât-ı Mülkiyye Müfettişleri 768000  
3 7 Kaza Memûrîni 1000000  
3 8 Nevahî Memûrîni 5207400  
3 9 Müstahdemîn-i Müteferrika 186000  
18 1 Memurîn-i İdâre 174000  
19 2 Edevât-ı Kırtâsiyye ve Evrâk-ı Matbûa

 Matbu‛a 
50000  

23 4 Taşra Memleket Etıbbâsı 1261200  
24 3 Firengi Hastahaneleri Masârîfi 430800  
24 5 Taşra Telkîhhaneleri Masârîfi  430800  
24 7 Müfettişler ve Memurîn-i Sıhhiyye Yevmiye 

ve Harcırahı 
278000  

24 8 Memurîn-i Sıhhiyye-i Vilâyât Kırtâsiyyesi 32000  
 24    9 Memurîn-i Sıhhiyye-i Vilâyât Müteferrikası 200000  
24 10 Vilâyât Seyyar Etıbbâ Maâşât ve Masârîfi 2135600  
Fasl-ı mâhsusi telkîhhâne ve darü’l-kelb tedavihanesi inşââtı  275400  
   13059000 13059000 
 Emniyet-i Umûmiyye   
1 2 Müdîriyyet Memûrîni  16800  
1 3 Emniyet Şubesi 12000  
2 2 Tenvîr ve Teshîn  10000  
2 3 Kırtâsiyye ve Evrâk-ı Matbûa Matbu‛a 20000  
3 2 Polis Komiser ve Muavinleri   
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       Kuruş  
3 4 Memûrîn-i Müteferrika 252000  
3 3 Polis Memurları 6604600  
4 2 İcârât 204000  
4 3 Tenvîr ve Teshîn 140000  
4 4 Kırtâsiyye ve Evrâk-ı Matbûa Matbu‛a 17000  
4 6 Sandal ve Motor 272600  
5 1 Melbûsât 719670  
5 3 Yem bedeli ve Çoban Tazminatı 442000  
5 5 Telefon 30000  
6 2 Harcırah 37700  
6 3 Müteferrika 80000  
6 4 Mükâfât-ı Nakdiyye 23300  
Fasl-ı Mâhsus Emniyet şubesinde istihdâm olunacak zevat 

masârîfi 
1000000  

Fasl-ı Mâhsus Polis memurlarına verilecek mebani‛ karşılığı 30000  
   11324720 11324720
     İlmiye Bütçesi  
Fasıl Madde    
4 1 Nüvvab Maâşâtı  1200000 1200000 
 Adliyye Bütçesi  
1     7 Müfettişler Maâşâtı  1465200  
5 1 İstînâf Muhâkimi Hükkamı   114000  
5 2 İstînâf Muhâkimi Ketebesi 9600  
6 1 Bidâyet Muhâkimi Hükkamı   3555200  
6 2 Bidâyet Muhâkimi Ketebesi 2130000  
6 3 Bidâyet Muhâkimi Müstahdemîni 1735800  
4 6 Melbûsât 5200  
7 1 Sulh Muhâkimi Hükkamı   420000  
 7   2 Sulh Muhâkimi Ketebesi 268800  
7 3 Sulh Muhâkimi Müstahdemîni 134400  

Kaynak: İ.DUİT. (5), 85/ 93 
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Fasıl Madde Nev‛-i Muhassesat Kuruş İcmal 
8 1 İcârât 102200  
8 2 Mefruşat 250000  
8 3 Tenvîr ve Teshîn 150000  
8 4 Kırtâsiyye ve Evrâk-ı Matbûa matbu‛a 160000  
9 3 Harcırah 750000  
9 5 Müteferrika 106600  
Fasl-ı mahsus    
   12217000 12217000
 Maârif Bütçesi  
1     2 İdâre-i merkeziyye memûrîn ve ketebesi 216000  
2 1 Mefruşat  10000  
13 5 Beyrut Hukuk Fakültesi Maâşâtı 262800  
14 2 Beyrut Hukuk Fakültesi Masârîfi 36000  
24     2 Vilâyât Sultani ve İdâdîleri Maâşâtı 2422800  
25 2 Vilâyât Sultani ve İdâdîleri Masârîfi 1897600  
26 1 Leyl ü Nehari Vilâyât Darü’l-Muallemin İbtidâî 

ve Rüşdî Maâşâtı 
334400  

28 1 Tedrîsât-ı İbtidaiyye Kısm-ı Alî Mekâtibi 
Maâşâtı 

793800  

30     1 Mekâtib-i İbtidaiyye Maaş ve Masraf ve İnşâât 
ve Tamîrâtı 

1361880  

35 1 Harcırah 74000  
36 1 Tedrîsât-ı Taliye Levâzım-ı Tedrisiye ve 

Tesisiyesi 
891400  

Fasl-ı mahsus İstanbul Darü’l-Muallemin İnşââtı 2000000  
       10700680 10700680
 Ticaret ve Ziraat Bütçesi  
1 3 Orman Müdîriyyet-i Umûmîsi 123120  
1 5 Ziraat 184680  
2 2 Mefruşat 40000  
2 5 Kırtâsiyye   

Kaynak: İ.DUİT, (6), 85/93 
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Fasıl Madde Nev‛-i Muhassesat Kuruş İcmal 
3 1 Orman memurları 1110000  
3 2 Ziraat 504000  
3 4 Baytar 819300  
4 2 İcâre 30000  
4 4 Tenvîr ve Teshîn  30000  
4 5 Kırtâsiyye ve Evrâk-ı Matbûa Matbu’a 50000  
5 1 Harcırah, Yevmiye ve Devriye 200000  
5 5 Alât ve Edevât-ı Fenniye 150000  
7 3 Eşcâr ve Nebâtât-ı Müfide 200000  
8 0 Orman Mektebi Maâşâtı 49248  
11 0 Halkalı Ziraat Mektebi Maâşâtı 73872  
13 0 Halkalı Ziraat Mektebi Masârîf-î  Tesisiyesi 297764  
24 0 Hayvan Depoları Masârîfi 570000  
42     1 Orman Ameliyat Mektebi Maaşı 38400  
42 2 Orman Ameliyat Mektebi Masârîfi 39800  
43 1 Seyyar Sütçülük Mektebi Mütehassısı Tahsîsâtı  110808  
43 2 Seyyar Sütçülük Mektebi Ustabaşılar Tahsîsâtı 36000  
43     3 Seyyar Sütçülük Mektebi Masârîf-î Daime ve 

Tesisiyesi 
99000  

44 0 Müessesât-ı Ziraat İşbaşıları Tahsîsâtı 110808  
45     1 Zira’î ve Ma’denî Tahlîlhane Maâşâtı 79200  
45 2 Zira’î ve Ma’denî Masârîf-î Daime ve Tesisiyesi 142000  
   5138000 5138000
 Jandarma Bütçesi  
4     3 Süvari Zabitanı Maâşâtı 3260000  
4 4 Piyade Efrâdı 21480000  
4 5 Süvari Efrâdı 4767000  
5     1 Tensikat Devairi Maâşâtı 136800  
5 2 Depolar Müstahdemini 75900  
6 2 Efrâd Mektebleri 1421000  
7    1 İcârât 200000  
7 2 Mahrûkat ve Tenvîrat 400000  

Kaynak: İ.DUİT (7), 85/93 
 

Fasıl Madde Nev‛-i Muhassesat Kuruş İcmal 
7 3 Kırtâsiyye ve Evrâk-ı Matbûa Matbu‛a 45000  
7     6 Sıhhiyye Masârîfi 50000  
7 7 Harcırah 100000  
7 9 Müteferrika 50000  
8 1 Devâir-i Tensîkiye Masârîfi 89000  
8     2 Depolar Masârîfi 115000  
9 2 Efrâd Mektebleri Masârîfi 242000  
   32.431.700 106.584.858

Kaynak: İ.DUİT (8), 85/93 
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4. 1339 (1921) YILI MALİYE NEZARETİ BÜTCESİ 

Aşağıda 1339 (1921) yılına ait Mâliye Nezâretinin Muhasebe-i Umûmiye 
Müdîriyyetinin Umûmiyyesi’ne ait olan bir bütçe örneği sunulmuştur. Burada bütçede ödenek 
gruplarından bir tanesi maliye nezâreti olup, bu ödeneklerden diğeri de Rüsûmât Genel 
Müdürlüğü’ne çeşitli harcama giderlerinin yapılması için aktarılmıştır.  

 

Tablo 2. Mâliye Nezâreti Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyetinin Umûmiyyesine Ait 
Bütçe Örneği 

Mâliye Nezâreti 
Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyet-i Umûmiyyesi 
Zat-ı hazret-i padişahî                                                      403.722 
Meclis-i Umûmî                                                               9.5000 
Düyûn-ı Umûmiyye                                                         7.426.290   
Mâliye Nezâreti                                                                1.746.462 
Dîvân-ı Muhâsebât                                                           28.006 
Rüsûmât Müdîriyyet-i Umûmiyyesi                                395.000 
Defter-i Hakani  Emâneti                                                 188.102 
Posta ve Telgraf Müdîriyyet-i Umûmiyyesi                    951.922 
Dâire-i Sadaret                                                                39.520 
Dâhiliyye Nezâreti                                                           1.032.616 
Emniyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti                                   1.265.126 
Aşair ve Muhacirin Müdîriyyet-i Umûmiyyesi               523.578 
Sıhhiyye                                                                           249.682 
Umum Jandarma Kumandanlığı                                      1.830.600 
Hâriciyye Nezâreti   217.000 
İlmiyye Dairesi                                                                 405.400 
Adliyye Nezâreti                                                              1.231.028 
Maârif Nezâreti                                                                761.600 
Ticaret ve Ziraat Nezâreti                                                609.260 
Bahriye Nezâreti                                                              927.036 
Harbiyye  Nezâreti                                                           4.701.506 
YEKUN    25.327.228 

Kaynak: İ.DUİT, (1), 98/39, (1), (413), Mâliye Nezâreti (5), Muhasebe-i Umûmiyye  
Müdîriyyeti Umûmiyyesi. 

Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyeti’nin bütçe örneğinin şekil olarak gösterimi aşağıda 
verilmektedir. 
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Şekil 2. Mâliyye Nezâreti Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyetinin Umûmiyyesine Ait 

Bütçe Örneği 
Kaynak: İ.DUİT, (1), 98/39, (1), (413), Mâliyye Nezâreti (5), Muhasebe-i Umûmiyye 
Müdîriyyeti Umûmiyyesi 

Mâliye Nezâreti Muhasebe-i Umûmiyye Müdîriyyet-i Umûmiyyesine 1337 (1921) yılı 
bütçesi örneğine bakıldığında; en yüksek payın birinci sırada Düyûn-ı Umûmiyye,  ikinci 
sırada Umum Jandarma Kumandanlığı, üçüncü sırada ise maliye nezâretine aktarıldığı 
görülmüştür. Bu sıralamayı diğer harcama grupları takip etmektedir. 1921 Maliye nezâreti 
genel müdüriyeti bütçesinde, gider kalemleri ve tahsisatların yapıldığı nezâret ve daireler yer 
almıştır.  

1921 yılı Maliye Nezareti Maliye bütçesinde Giderlerin büyük bir bölümü maliye 
nazırı ve bu nezarette çalışan görevlilere ayrılmıştır. Maliye Nezaretine ayrılan bu pay biraz 
daha yüksektir. Çünkü savaş, bu kalemelere ayrılan tahsisatın artmasına sebep olmuştur. 
Bütçede öncelikli harcama kalemlerini, Duyunu Umumiye, Harbiye Nezâreti ve Maliye 
Nezâreti takip etmiştir. Rüsûmât müdüriyetine bakıldığında, Maliye Nezâretine aktarılan bu 
harcama kalemlerinden önemli bir tutarın Rüsûmât Genel Müdürlüğü’ne ayrılmış olduğu 
görülmüştür. I. Dünya Savaşı’nın bu müdürlüğü ve bağlı dairelerini de olumsuz etkilediği 
söylenebilir. Maliye Nezaretine böylesine yüksek bir payın ayrılma nedeni olarak diğer DUİT 
belgelerinde açıklanan önemli faktörlerden biri olan I. Dünya Savaşı ve bu savaşın Rüsûmât 
müdürlüklerinin yapmış oldukları harcama gruplarını arttırması sebebiyle bütçeden ayrılan 
payın diğer gruplara göre fazla olması neden olduğu görülmüştür. 

5. 1332 (1916/1917) SENESİ GENEL BÜTCE   

1332 (1916/1917) senesi Muvâzene-i Umûmî kanunu (Genel Bütce)  gelirlerle ilgili 
bölüme bakıldığında; Gelir bölümünü oluşturan kalemler ve bunlara ait hasılatlar yer almıştır. 
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Tablo 3. 1332 (1916/1917) Senesi Genel Bütce  
Guruş   
51.991.970 Zat-ı hazreti padişah haneden saltanatı 
29.171.453 Meclis-i umûmî 
1.588.464.526 Düyûnu umûmî 
438.546.531 Mâliye Nezâreti 
3.340.393 Düyûnu muhâsebât  
30.898.136 Rüsûmât  müdîriyyeti Umûmiyyesi  
10.573.400 Defter-i Hakani 
76.130.954 Posta, telgraf ve telefon 
3.054.170 Daireyi sadaret 
2.389.700 Şûrâ-yı Devlet dairesi 
84.934.893 Dâhiliyye nezâreti 
24.126.998 Sıhhiyye müdîriyyeti Umûmiyyesi 
55.332.871 Emâneti Umûmiyye müdürü 
15.798.000 Öşür ve muhacirine müdîriyyet 
36.409.456 Hâriciyye nezâreti 
48.206.702 İlmiyye dairesi 
64.567.104 Adliyye ve Mezhep Nezâreti 
104.323.279 Maârif Umûmiyye  Nezâreti 
48.255.672 Nâfıa Umûmiyye  Nezâreti 
46.986.992 Ticaret vüzerâbat Nezâreti 
170.201.517 Bahriye vüzerâbat Nezâreti 
604.410.798 Harbiyye  vüzerâbat Nezâreti 
75.196.683 İmâlât harbiyye  müdîriyyeti Umûmiyyesi 
146.181.000 Askeri demiryolları 
222.975.860 Jandarma dairesi  
Yekun: 3.972.472.045  

Kaynak: Düstûr, Cilt:8: 485- 489.  

 
Şekil 3. 1332 (1916/1917) Senesi Genel Bütce 

Kaynak: Düstûr, Cilt:8: 485- 489 
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Şekil 3’de görüldüğü üzere 1332 (1916/1917) Yılı Muvâzene-i Umûmî (Genel 
Bütçe)Kanunu Gelir Cetveline bakıldığında en yüksek payı birinci sırada Düyûnu Umûmî, 
ikinci sırada Harbiyye Vüzerâbat Nezâreti ve üçüncü sırada Mâliye Nezâreti alarak bunu 
diğer gelir grupları takip etmiştir. 

6. KARŞILAŞTIRMA 

Bir ülkede gelir ve gider durumunu gösteren bütçeler oldukça önemlidir. Güçlü bir 
bürokrasi anlayışı olan Osmanlı İmparatorluğu Mali idaresinde Tanzimat dönemine kadar, 
Mali yapının en önemli unsurlarından biri olan Bütçe, Bütçe hazırlanması ve bunların 
yönetimi hakkında biraz ihmalkar davranılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda bu durum Tanzimat dönemiyle değişmiştir. Tanzimat 
döneminde Osmanlı imparatorluğu ekonomisinde devlet, gelir ve giderleri, ekonomideki 
global değişmeleri tesbit edebilecek şekilde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Tanzimat 
Dönemi yöneticileri tarafından başlatılan ve daha sonra II. Abdülhamit ile İttihat ve Terakki 
dönemlerinde de devam edilen reformlar modern bir Mali yapının doğmasına zemin 
hazırlamış ve modern anlamda bütçe geleneği doğmuştur. Tanzimat döneminde Mali 
Bürokrasi adına en önemli gelişme ise Umur-ı Maliye Nezaretinin İmparatorluğun bütün Mali 
işlemlerini kontrol eden Nezaret olarak kurulması olmuştur. 

Maliye hazinesi tüm devlet gelirlerini kontrol eden bir kurum haline getirilerek 
rasyonel bir Mali yönetim kurmanın ilk ve en önemli adımı atılmıştır. İmparatorlukta 
Tanzimat dönemiyle birlikte belirlenen prensipler ve bu çerçevede hazırlanan 
Nizamnamelerle modern anlamda her yıl düzenli olarak bütçeler hazırlanmaya başlamıştır. 

Çalışmada Tanzimat öncesi Osmanlı imparatorluğu bütce tekniği ve özellikleri 
açıklanarak, Tanzimat Dönemi hazırlanan bütçelerde yer alan gelir ve gider kalemleri 
tanımlanmıştır. Tanımlanan bütçe kalemlerinde meydana gelen değişiklikler ifade edildikten 
sonra 19. Yüzyıl bütçelerinin gelişim seyri izlenmiş ve 20. Yüzyıl bütçeleriyle 
karşılaştırılması yapılmıştır. 

Tanzimat dönemi (1848-1888) dönemi bütçe aralığında; İmparatorluğun Gümrük 
gelirleri artmıştır. Bu artış daha çok Koyun, Tütün, İçki ve Keresteden alınan iç gümrüklerden 
sağlanmıştır. (Sadece 1875-1876 aralığında yenilenen Ticaret anlaşmaları sebebiyle ihracatta 
uygulanan gümrük vergisi oranlarında yapılan indirim sebebiyle gerileme göstermiştir.) 
Üretim ve ticaret üzerinden alınan vergilerin önemi artmıştır. İmparatorluğun Kırım savaşına 
katılmasıyla bir önceki dönem bütçe taslakları daha farklı bir yapıya dönüşmüştür. Savaş 
devletin harcama yapısını değiştirerek borçlanma sürecini başlatacak önemli bir etki meydana 
getirmiştir. 

(1849-1888) Dönemi Bütçe aralığında; Kırım savaşına kadar gümrük gelirleri artış 
göstermiş, üretim ve ticaret üzerinden alınan vergilerin önemi artmıştır. Fakat ülkenin Kırım 
savaşına girmesiyle askeri harcamalar ve borç ödemeleri artmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ 
nda Mali yapıda meydana gelen bütçe açıklarının kapatılabilmesi için elde edilen kaynakların 
büyük çoğunluğu iç ve dış borç ödemelerine aktarılmıştır. 

19. yüzyıl Maliye bütçesine bakıldığında ise, Muhasebe kaydı yapılan kalem isimleri 
ve bunlara bağlı alt birimler ve ayrılan tahsisat payları yer almıştır. Bu dönem Maliye 
bütçesinde özellikle gider harcamaları yer almıştır. Gider kalemleri içerisinde en önemli 
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bölüm maaş ödemelerine aktarılmıştır. Maliye bütçesi tahsisatları içinde Rüsumat müdürlüğü 
harcamaları hem maaş hem de çeşitli memuriyetlere aktarılırken bir kısım tahsisatta bu 
kalemlerde çalışanların görevleriyle ilgili ihtiyaç kalemlerine (aydınlatma –ısıtma-kırtasiye-
evrak …vb )aktarılmıştır.Rüsumat müdürlüğü harcamalarını jandarma, Muhacirin ve Harcırah 
kalemleri takip etmiştir.Rüsumat müdürlüğünde Yapılan harcama gruplarında en yüksek pay 
bütçede çeşitli memuriyetlere ayrılırken bunu Müfettişler, Kapı ve İskele memurları grubu 
takip etmiştir. .Bütçeden ayrılan en düşük harcama grupları ise Katiplere ayrılmıştır. 

19. yüzyıl bütçesinde ele alınan Maliye bütçesi tahsisatları, daha çok bütçede yer alan 
kalemler ve bunlara yapılan gider kalemlerinden oluşmuştur. Giderlerin önemli bir bölümü 
maaş ödemelerine ayrılırken, bir diğer bölümü bu görevlerde çalışan memurların ilgili ihtiyaç 
kalemlerine ayrılmıştır. Rüsumat idaresi harcama kalemlerine ayrılan pay diğer kalemlere 
göre oldukça fazla olmuştur. Sebebi, Osmanlı İmparatorluğu’nun girmiş olduğu I. Dünya 
savaşının bütün Nezaretlerin, Daire ve Müdiriyyetlerin tahsisat ve ödeneklerini olumsuz 
etkilemesi yüzünden olmuştur. Bu yüzden bütçe rakamlarında Rüsumat müdürlüğünün diğer 
müdürlüklerin ayrılan kalemlerine göre daha fazla pay almış olduğu görülmüştür. 

20. yüzyıl Maliye Nezareti Muhasebe –i Umumiye Müdiriyetinin Umumiyyesine ait 
bütçe örneğinde ise, çeşitli ödenek grupları yer almıştır. Bu bütçe örneğinde en yüksek payı 
Duyun-u Umumiyye alırken ikinci sırayı Umum jandarma Komutanlığı, üçüncü sırayı ise 
Maliye Nezareti almıştır. Bu sıralamayı diğer harcama kalemleri takip etmiştir. Giderlerin 
büyük bir bölümü Maliye Nazırı ve bu Nezarette çalışan görevlilere ayrılmıştır. Bu pay diğer 
nezaretlere göre biraz daha yüksektir. Çünkü savaş bu kalemlere ayrılan tahsisatın artmasına 
sebep olmuştur. Bütçede kalemleri artışını Duyun-u Umumiye, Harbiye Nezareti ve Maliye 
Nezareti takip etmiştir. Rüsumat müdiriyyetine bakıldığında, Maliye Nezaretine aktarılan bu 
harcama kalemlerinden önemli bir tutarın Rüsumat genel müdürlüğüne ayrılmış olduğu 
görülmüştür. Sebebi, I.Dünya savaşı ve bu savaşın Rüsumat müdürlüklerinin yapmış oldukları 
harcama gruplarını artırması yüzünden bütçede yapılan tahsisatların diğer gruplara göre daha 
fazla olmasına yol açmıştır.  

1916-1917 Gelir cetveline bakıldığında ise, en yüksek pay Duyun-u Umumiyeye ait 
olurken bunu Harbiyye Vüzerabat Nezareti ve Maliye Nezareti takip etmiştir. 

Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimatla beraber belirlenen prensipler, bu 
çerçevede hazırlanan nizamnamelerle desteklenerek, imparatorluğun modern anlamda her yıl 
düzenli olarak bütçeler hazırlaması sürecine girmesine yol açmıştır. Tanzimat dönemi 
bütçelerinde gümrük gelirleri artış gösterirken üretim ve ticaret üzerinden alınan vergiler 
önem kazanmıştır. İmparatorluğun kırım savaşına girmesiyle ülkenin harcama yapısı 
değişmiştir. Bütçe açıklarının kapatılabilmesi elde edilen kaynakların iç ve dış borç 
ödemelerine aktarılarak imparatorluğun borçlanma sürecini başlatmıştır. 

19. yüzyıl Maliye bütçeleri ise daha çok gider harcama kalemleri üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Gider kalemleri içerisinde en önemli kısım maaş ödemeleri ve çeşitli 
memuriyetler ve bu memuriyetlerin görevleriyle ilgili ihtiyaç kalemlerine ayrılmıştır. 
Bütçeden Rüsumat idaresi harcama kalemleri diğer kalemlere göre daha fazla pay almıştır. 
Sebebi İmparatorluğun girmiş olduğu I. Dünya savaşının bütün Nezaretlerin Daire ve 
Müdüriyetlerin tahsisat ve ödeneklerini olumsuz etkilemesi yüzünden olmuştur. 

20. yüzyıl bütçeleri ise, harcama kalemleri açısından bilgi vermiştir. Giderlerin büyük 
bölümü Duyun-u Umumiye, jandarma Komutanlığı ve Maliye Nezareti ve bu nezarette 
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çalışan görevlilere ayrılmış olduğu görülmüştür. Çünküsavaş bu kalemlere ayrılan tahsisatın 
artmasına sebep olmuştur. 

Bütçede yer alan gelir kalemlerinin çok yüksek olmama sebebi ise I.Dünya Savaşının 
İmparatorluktaki bütün Nezaretleri ve Dairelerini olumsuz etkilemesi olmuştur. Tanzimat 
dönemi ve sonrası çeşitli Maliye bütçesi örneklerine bakıldığında, imparatorluğun mali yapısı 
ve teşkilat gelir kaynaklarının dönemler itibariyle ülkenin yaşadığı iktisadi problemlerin 
anlaşılmasına yardımcı olduğu, İmparatorluğun girmiş olduğu savaşlar sebebiyle bütçe gelir 
ve gider kalemlerinde zaman dilimi içinde azalma olduğu ve bütce açıklarının süreklilik 
kazanarak, elde edilen gelir kaynaklarının bütçe açıklarını kapamada kullanılmak üzere değil 
de ülkenin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılarak İmparatorluğun harcama yapısını 
değiştirerek ülkenin borçlanma sürecini başlatmasına sebep olduğu görülmüştür. 

SONUÇ 

Bütçeler ülkelerin gelir-gider yapısını yansıtan önemli belgelerdir. Osmanlı 
imparatorluğunda mali yapıda Tanzîmât öncesi, gelir ve gider rakamları Bütçe ve 
Ruznamçelerle ifade edilmiştir. Klasik dönem bütçeleri genelde bir hesap özeti şeklinde olup 
imparatorluğun gelir ve gider rakamlarını görsene bütçeler gibi kabul edilmiş ve değişen mali 
şartlara göre de değişiklik göstermiştir. 

İlerleyen dönemlerde tanzîmâtla beraber, belirlenen prensipler ve bu çerçevede 
hazırlanan nizamnamelerle desteklenerek imparatorlukta modern anlamda her yıl düzenli 
olarak bütçeler hazırlanması sürecine girilmiştir. (1261) (1845). Bu dönemin gelir ve gider 
kalemleri günümüz Bakanlıkları olarak tanımlanan Maliye Nezâreti tarafından hazırlanmıştır. 
Gelir kalemleri belli başlı vergilere göre oluşturulmuştur. Eyaletlerden Maktu toplanan 
vergiler, Cizye, Ağnam, Aşar ve Gümrük vergileri önemli gelir kaynakları olurken gider 
kalemleri askeri harcamalar, idari harcamalar, merkez ve taşradaki görevli memurlara yapılan 
ödemelerden meydana gelmiştir. 

Çalışmada Tanzîmât dönemi ve sonrası çeşitli Maliye bütçesi örneklerine 
bakıldığında, imparatorluğun Mali yapısı ve teşkilat gelir kaynaklarının dönemler itibariyle, 
ülkenin yaşadığı iktisadi problemlerin anlaşılmasına yardımcı olan bütçeler, imparatorluğun 
bütçe gelirlerinin zaman dilimi içerinde gerilemeye başladığını ve bütçe açıklarının süreklilik 
kazandığını göstermiştir. Bütçe açıklarının süreklilik kazanması sonucu elde edilen fonların 
büyük bir çoğunluğu iç ve dış borç ödemelerine aktarılmıştır. Bunun sebebini ise; 
İmparatorluğun diğer ülkelerle yapmış olduğu savaşlar, devletin siyasal gücünün zayıflaması 
sonucu taşrada vergi toplama ve bu gelirleri merkeze aktarma sırasındaki problemler olarak 
sıralamak doğru olacaktır. 
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20. YÜZYIL BAŞLARINDA KONYA POLİS TEŞKİLATI: 

EMNİYET TARİHİNE KATKI  

        
Doç. Dr. Jülide Akyüz ORAT*   İbrahim YILMAZ∗∗ 

ÖZ 
Osmanlı Devletison dönemlerinde emniyet, asayiş işleri konularında yeni düzenlemelere 
gitmiştir. Tarih boyunca farklı grupların elinde yürüyen güvenlik meselesi artık tek bir elden 
yürütülmeye çalışılmıştır. Önce İstanbul’da uygulanan düzenlemeler zamanla ülke geneline 
yayılmıştır. Bu bağlamda 1901-1902 tarihleri Konya Polis teşkilatı açısından önemlidir. Bu 
tarihten itibaren Konya’da asayiş polis memurlarına emanet edilmiştir. Türkiye’de güvenlik 
ile ilgili çalışmalar genel itibarıyla incelenmiştir. Yapılan genel çalışmalara katkı sağlamak 
dışında, Konya polis teşkilatı bu anlamda özel ve örnek bir çalışmadır.   

Anahtar Kelimeler; Osmanlı, Konya, polis, emniyet. 

THE ORGANIZATION OF THE KONYA POLICE DEPARTMENT IN THE EARLY 
OF 20th CENTURY: A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF SECURITY 

ABSTRACT 
Ottoman Empire made some new regulations in safety and public security in it srecent 
periods. The security issue was no longer operated by the different groups instead, a single 
source was created which aimed to control the security issues. Some regulations were applied 
in Istanbul and later on it was spreaded to whole country. In this context, the era of 1901-1902 
has an important place for Konya Police organization. Starting from 1901-1902, the police 
officers took the control of the security issues in Konya. These curity related studies are 
examined in a general sense in Turkey. Apart from contributing to the previous general 
studies, Konya Police Organization has always been one of the good and special examples in 
this context. 

KeyWords: Ottoman, Konya, police, security. 

 Giriş: Polis Teşkilatının Kurulması 
 Türk tarihi boyunca en eski devirlerden Tanzimat’a kadar kolluk tarihi ile askeri tarih 
birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Fatih Sultan Mehmet’in 1453‘te İstanbul’u fethine kadar 
subaşı unvanlı görevlinin emrindeki askerler dış güvenlik konusuyla beraber iç güvenlik 
konularında da önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Zamanla subaşı yeniçeri ağasının emrine 
girmiştir.1 

                                                            
* Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, julakyuz@gmail.com  
∗∗ Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
1 Bu konuda Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta, Kozan  Ofset, Ankara 2008.; Hikmet Tongur, Türkiye’de Genel 
Kolluk, Kanaat Basımevi, Ankara 1946. 
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Tanzimat’ın ilanından sonra her eyalete ve sancağa sadece kolluk işlerinde görevli ve maaşlı 
zaptiyeler tayin edildi.2 Bununla beraber ülke çapında yekpare bir teşkilat kurulamadı.20 Mart 
1845 tarihinde yayınlanan 17 maddelik Polis Nizamnamesi ile bu teşkilat kurulmuş oldu.3 

 1879 tarihinde emniyet ve asayiş işleri Zaptiye Müşiriyeti uhdesinden alınıp Ser-
askerliğe verdi. Bu durumda Zaptiye Nezareti, yeni adıyla Emniyet Genel Müdürlüğü olarak 
yeni bir teşkilatlanmaya doğru gitti. Uygulama İstanbul’da başlatılmıştı. İstanbul polis 
teşkilatı günden güne düzenlenmekte ve gelişmekte idi.1880/1881 yılında İstanbul’un emniyet 
ve asayişiyle görevli olan zaptiyeler tamamen kaldırılarak yerlerine polis bölgesi dışında iş 
görmek üzere jandarma görevlendirildi4. 

 İlk önce İstanbul’da kurulan polis teşkilatı, aynı yıllar içinde taşrada da yayılarak 
İstanbul teşkilatının gelişimini takip etti. 1898/1899 yılında Edirne, Selanik, Yanya, Erzurum, 
Sivas, Aydın, Van, Suriye, Beyrut, Ankara, Adana, İzmir vilayetlerinde bir ser-komiser 
idaresinde polis teşkilatı kuruldu. Bu gelişmeleri 1901/1902 yılında Konya, Trabzon, Yemen, 
Halep, Bağdat, Basra, Musul, Bitlis, Çatalca, Trablusgarp, Mamüratülaziz vilayetlerinde polis 
teşkilatının kurulması takip etti5.1908’de II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte devlet teşkilatında 
önemli değişiklikler meydana geldi. Bu süreçten etkilenen Zaptiye Nezareti 1908’ de 
lağvedildi. Nezaretin yerine emniyet ve asayiş işlerinden sorumlu olacak olan Emniyet-i 
Umumiye Müdüriyeti kuruldu.6 

1. Konya Polis Teşkilatı 
a) Personel Sayıları 

 Konya Emniyet Müdürlüğü resmi olarak 1901/1902 yılında kurulmasına rağmen 
1892’de Konya’da polisin varlığına dair izler mevcuttur. 11 Kasım 1892’de Dahiliye 
Nezaretinden Sadarete yazılan belgede; Konya’da komiserlerle beraber 7 polisin 
olduğu,vilayetin büyüklüğü ve nüfusunun çokluğu göz önüne alındığında yönetimin mümkün 
olmadığı, mevcut personele 11 personelin daha ilave edilmesi gerektiği bilgileriverilmekte, 
yani durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu belge zaptiye teşkilatından polise geçiş 
sürecinde, henüz zaptiye teşkilatının ortadan kalkmadığı polis teşkilatının ise kuruluş 
aşamasının ilk evrelerinde olduğu bir döneme rastlamaktadır. Belgede geçen Teftiş 
Memuriyeti kavramı 1864 Vilayet Nizamnamesiyle gündeme gelmiştir.7 

1892’de Konya’da 7 polis görev yaparken 25 Ekim 1910 tarihi itibariyle bir başkomiser, 
dört ikinci komiser, altı üçüncü komiser, sekiz komiser muavini, altmış dört polis memuru 

                                                            
2 Tanzimat dönemi ile ilgili gelişmeler için Bkz: Musa Çadırcı Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin 
Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK Yayınları, Ankara 1997. 
3Alyot, Türkiye’de Zabıta, Kozan Ofset, Ankara 2008, s 29-30. 
4Tongur, Türkiye’de Genel Kolluk, Kanaat Basımevi, Ankara 1946, s 165–167. 
5Tongur, Türkiye’de Genel Kolluk, s 167. 
6 Güler Yarcı, “Osmanlı Polis Kıyafetleri Ve Müteahhit Terziler,(1908–1923)”TÜRK KÜLTÜRÜNDE 
TERZİLİK, S:2/2 Temmuz 2009. 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). DahiliyeMektubi Kalemi (DH. MKT.) 2014/85.;“Konya vilayetinde maa 
komiser yedi nefer polis mevcud olduğundan vilayetin cesameti ve nüfusunun kesreti cihetiyle, bununla idare-i 
maslahat kabil olmadığından mevcuda ilaveten on bir nefer polis istihdamına ve yeniden istihdam olunacak 
polisler için senevi altmış dört bin kuruş masraf ihtiyacına lüzum olacağı ve bu masraf için de igtam-ı teftiş 
memuriyetinde istihdam olunmakta olan memurlar kullanılmayıp igtamı teftiş işi polislere gördürüldüğü halde 
bunlara verilen paranın karşılık olacağı ifadesine ve neferatına dair Konya vilayeti Meclis-i İdare’sinden 
tevarüd ile mazbatayı melfufiylemaan takdim kılınmış ve vakıa Konya gibi bir milyon nüfusu havi bir vilayette 
yedi polisle ve buna yakın olan Sivas vilayetinin beş polisle idaresi kabil olmadığından bunlara…” 
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olmak üzere toplam 83 personel görev yapmaktadır.8 Konya Emniyet Müdürlüğünün personel 
sayısı önemli ölçüde artmasına rağmen, 5 sancağı ve 28 kazası bulunan bir vilayet için henüz 
çok yetersizdir. 

23 Haziran 1913 tarihi itibariyle Konya’daki polis sayısının önceki yıllara nazaran 
önemli miktarda arttığı görülmektedir. 1892 yılında kazalar dâhil rütbelilerle beraber 7 olan 
polis sayısı 1910’da 83 personele ulaşmış,  1913 yılında ise rütbeliler dâhil 146 olmuştur. 
Fakat bu artışa rağmen özellikle kazalarda ciddi bir personel açığı göze çarpmaktadır. 11082 
nüfuslu Akşehir Kazası3 personelle, 7073 nüfuslu Ermenek Kazası1 personelle, 10325 
nüfuslu Bor Kazası2 personelle hizmet vermektedir.9 

Konya merkezde sekiz karakol bulunmakta olup bu karakollarda toplam 64 personel 
görev yapmaktadır. Yine tabloda söz konusu karakolların personel ihtiyaçları toplamda 27 
olarak tespit olunmuştur. Bu karakollardan Feridiye ve Köprübaşı karakolları halen aynı 
isimle mevcudiyetlerini devam ettirmektedirler. Yakın zamana kadar Konya Valilik 
binasında, Merkez Karakolu ismiyle faaliyette bulunan ve karakolların Polis Merkezlerine 
dönüştürülmesi sürecinde kapatılan karakol, Hükümet Dairesi ismiyle anılan karakol 
olmalıdır. Bu karakolun yeri halen Konya Emniyet Müdürlüğünün idari kısımlarından biri 
olarak kullanılmaktadır.* 

Karakolların personel sayıları ile aynı dönemde kazalardaki polis sayıları mukayese 
edildiğinde karakollardaki personelin yetersiz olmakla birlikte kazalara nazaran normal bir 
seviyede olduğu,  ayrıca her karakolda en az bir rütbeli memurun bulunduğu görülmektedir. 
Bu durum vilayet merkezindeki karakollara büyük önem atfedildiğini ortaya koymaktadır.  

Personel ihtiyacı çok elzem bur durum almıştı. Bu nedenle Konya Valiliği; Konya 
şehrinin oldukça geniş bir mekân olduğu, bağ ve bahçelerle birlikte dağınık bir görünüm 
sergilediği, demiryolu güzergâhında bulunması hasebiyle de yabancı ve şüpheli şahısların 
gelip gittiği gibi sebeplerden bahsederek mevcut sekiz karakola ilaveten 8 ile 10’ar personeli 
olan iki karakolun daha kurulması gereğini bir tahrirat ile ifade etmiştir. Ayrıca 15 görevlisi 
olacak şekilde bir adliye karakolunun kurulmasının, bunlara ilaveten Sille ve Kadınhanı 
nahiyeleri için de birer komiser muavini sorumluluğunda 3 veya 4 memurun 
görevlendirilmesinin uygun olacağı da bildirilmektedir.10 

1915’e gelindiğinde Konya polis kadrosu 4 ikinci komiser, 23 komiser muavini ve 102 
polis memuru olmak üzere toplam 129 personelden oluşmaktaydı. Bu sayı 1913 yılına göre 
düşüş göstermiştir ki bunun da nedeni vilayetten ayrılan sancaklardır. Örneğin; 4 Nisan 1915 

                                                            
8 BOA. Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Muhasebe Kalemi (DH. EUM. MH.) 19/22. 
9BOA. DH. EUM. Muhaberat ve Tensikat Kalemi (MTK.) 74/12. 
* Bu bilgi Konya Emniyet Müdürlüğü’nden alınmıştır. 
10BOA. DH. EUM. MTK.74/12.;“Birçok bağ ve bahçeleri ihtiva eden Konya şehri vasi ve emakini dağınık bir 
halde olup gerek muhacirinin ve gerek birçok yabancının günden güne teksir etmesine ve şimendifer güzergâhı 
olduğu cihetle hal ve şanı namalum bazı eşhasın da gelip gitmekte olmasına binaen merkez vilayette heyeti 
zabıtanın miktarı kifayeye lüzumu derkar olduğundan, mevcut sekiz karakolhaneden başka yeniden iki 
karakolhanenin küşadı ve her karakolhanenin ehemmiyetine göre sekiz ila on nefer polis memuru ikamesi 
gerekmekte ayrıca bir karakol-ı adliye, bunada on beş polis i’zası temin-i devam-ı inzibatı mucib olacağı gibi, 
mühimce bir kasaba halinde bulunan merkez vilayet mahallesi Sille ve Kadınhanı nahiyeleri için de birer muavin 
refakatinde üçer dörder nefer polis memuru tefrik ve iğramı lazım gelecegi, jandarma mıntıkasına memur 
mülkiye müfettişi Naci bey tarafından tanzim olunan işbu cetvelde muharrer esbabın mevcudesiyle zam olunan 
polis miktarının ihtiyacat-ı hazıraya muvaffak bulunduğu tasdik olunur.” 
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tarihinde Konya’dan ayrılan Niğde livasına 1 ikinci komiser,3 komiser muavini ve 11 polis 
memuru verilerek 14 Nisan 1915 tarihinde bu memurların Konya kadrosundan ilişikleri 
kesilmiştir. Yeni kurulan Mersin Emniyet Müfettişliğinde istihdam edilmek üzere 24 Ocak 
1916 tarihinde 2 polis memurunun daha ilişiğinin kesilmesiyle Konya polis kadrosu 112’ye 
düşmüştür.11 

b) Takviye Kıtaları 
1916/17 başında bu ayrılmalardan dolayı karakollar devriye çıkaramayacak dereceye 

gelmişti. Konya emniyet teşkilatındaki personel yetersizliği teşkilatın desteklenmesi ve 
takviyesini gerektiriyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda bir teşebbüste bulunarak 27 
Ocak 1916 tarihinde Polis Takviye Kıtaları adıyla 100 personel vermiş ve bunlar karakollar 
arasında eşit olarak dağıtılmışsa da, bu personelden yeterli eğitimleri olmadığı için verim 
alınamamıştır. Öyle ki bu personelden postacılık veya nöbet hizmetlerinde bile 
faydalanılamamış, hatta zaman zaman polis memurlarına yük olmuşlardır. 

“332 senesi bidayetinde bervech-i maruz kadroda vukubulan tezelzüllerden karakolların 
mevcudu tenkis ve devriyeleri adeta tatil derecesine getirilmiştir.Gerçi emniyet-i umumiye’nin 
vukubulan teşebbüsatı üzerine fi 14 Kanun-i sani 331 tarihinde polis takviye kıtaatı namıyla 
yüz nefer ikmal efradı verilmiş ve bunlar ale’-l müsavat karakollara taksim edilmiş ise de 
efrad-ı merkumenin talim ve terbiye görmemiş bir takım kesaneden müteşekkil olması 
hasebiyle postacılık ve nöbet vazifelerinde bile emniyet-i tam hasıl olamamıştır…”12 

Devriyeler bir polis memuru ile bir takviye personelinden oluşuyordu. Devriye sayısının 
az, mahallelerin ise geniş olması meydana gelen olaylardan haberdar olunmasını 
geciktiriyordu.13Polis memurlarıyla takviye kıtaların sayıları ve sahip oldukları silahların cins 
ve miktarları her ay düzenli olarak Harbiye Nezareti Ordu Dairesine bildirilmekte idi.14 

c) Çarşı ve Mahalle Bekçisi Teşkilatının Kurulması  
Diğer vilayetlerde belli bir nizam ve intizam dâhilinde olmasa bile, çarşı ve mahalle 

bekçileri gerektiğinde polise yardım ediyorlardı. Buralarda eskiden beri çarşı ve mahalle 
bekçileri olduğu halde Konya’da, sadece çarşıda görev yapan 10–15 kişilik bekçi ve 2 bekçi 
başından oluşan bir teşkilat görev yapmakta idi. Karakollarda ihtiyat kuvvetinin olmaması bir 
olaya rastlayan polisin olaya müdahalesini yetersiz kılıyordu. Konya kadrosundaki yukarıda 
izah edilen azalmalar nedeniyle 1 Mart 1917 tarihinde Meclis-i İdare-i Vilayet tarafından 
onaylanan ve polis teşkilatı içinde görev yapan Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği ihdas edildi. Bu 
görevliler 40 bekçi, 5 çavuş, 5 tahsildar ve bir tahsil memurundan ibaret olup, bekçilere 
elbise, kalpak, kundura, palaska ve sopa verilmiştir. Çarşı Ve Mahalle Bekçileri polis 
teşkilatının bir parçası olarak görev yapmalarına rağmen maaşları başta olmak üzere bazı 
farklılıklar içeriyordu. Bekçilerin ücretleriningörev yaptıkları yer ahalisince karşılandığı, 
                                                            
11 BOA. DH. EUM. Seyr ü Sefer Kalemi (SSM.) 10/73.;“331 senesinde Konya kadrosu dört komiser-i sani ile 
yirmi üç muavin ve yüz iki polis memuru iken 22 Mart 331 tarihinde sadır olan irade-i seniyye-i padişahı üzerine 
Konya’dan irtibatı fek edilen ve istiklaliyetkesb eden Niğde livasına Nezareti celileninolbabdaki emri üzerine bir 
ikinci komiser ile üç muavin ve onbir polis memuru tefrik edilerek 1 Nisan 331 tarihinde alakaları kat ve 
Niğde’ye nakl ettiklerinden Konya kadrosu üç komiseri sani ile yirmi muavin ve doksan bir polise tenzil etmişti. 
İcra-i ihdas olunan emniyet müfettişlikleri maiyetinde ve Mersin’de istihdam edilmek üzere yine nezaret-i 
celilenin tahrirat-ı mahsusasınatevfigan iki polis memuru tefrik ve 11 Kanun-i Sani 331 karihindeirtibati kat’ 
edilmiş…” 
12 BOA. DH. EUM. SSM.10/73. 
13 BOA. DH. EUM. SSM.10/73. 
14 BOA. DH. EUM. Memurin Kalemi (MEM.) 69/53. 
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ücretlerin bina başına alındığı anlaşılmaktadır. Bunun için binalar mıntıka mıntıka 
kaydedilmiş, tahsildarlar tarafından senelik bekçi ücretleri makbuz karşılığında toplanmış ve 
bu işlere nezaret etmesi için de bir Tahsilât Komisyonu kurulmuştur. 

“Vilayat-ı sairede velev gayri muntazam olsun öteden beri çarşı ve mahalle bekcileri 
istihdamıyla idare etmekte olduğu halde Konya’nın yalnız çarşısında 10-15 bekçi ile iki bekçi 
başından ibaret polis dairesi ve çevrelerinden bi-haber la’yüsel bir heyet bulunmakta idi. 
Derkar olan ihtiyacına binaen olbabdaki kanuna tevfikan talimatnamesi tanzim ve Meclis-i 
İdare-i Vilayetce de tasdik edilerek 333 senesi bidayetinde teşkilatına başlanmak üzereve 
Martın birinden itibaren teşkilatına başlanarak elyevm 40 bekçi ve 5 çavuş ile 5 tahsildar ve 
bir tahsil memuru tayin edilmiş ve bekçilere elbise,kalpak, kundura, palaska, ve sopa imal 
ittirilerek kendilerine bir şekl-i resmi verilmiş ve oldukça inzibat-ı memlekete tesir etmiştir 
merbut talimatnamesinin mütalaasında da keyfiyet müsteban olacağı üzere bekçi ücreti resmi, 
matbu,ve muarref makbuz mucibince tahsildarlar marifetiyle tahsil edilmekte olduğundan 
Konya şehri dahilindeki bilcümle mebani tahakkuk müfredat defteri mucibince mıntıka 
mıntıka kayd ve zapt edilmiş ve her mebaniye aid senevi bekçi ücürati tahakkuk ettirilmiş ve 
tahsilata nezaret itmek üzere tahsilat komisyonu tayin edilmiştir.”15 

Memur sayısını arttırmak için Trablusgarp ve Balkan Savaşları sırasında Osmanlı 
hâkimiyetinden çıkan topraklarda görevli polislerden istifade edilmiştir. Bunların bazıları 
genelde ülke içerisinde özelde ise Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 
değerlendirilmişlerdir.16 

d) Süvari Polis Memurları 
Emniyet hizmetlerinin yerine getirilmesinde ulaşım hızı önemlidir. Ulaşım imkânlarının 

çok zayıf olduğu bir dönemde, at en hızlı ulaşım aracıdır. Bu durum dikkate alınarak 
Konya’da bir atlı polis teşkilatı kurulması için girişimler olmuştur. 29 Aralık 1912’de Konya 
Emniyet Müdürlüğünden Dâhiliye Nezaretine süvari polis birliğinin kurulmasıile ilgili 
gerekçeler yazılı bildirilmiştir.  

“…Nefs-i Konya şehrinin vesiat ve ekseri çapkınlık yüzünden eksik olmayan münaza’at 
ve mücarehatüzerine civarındaki polis mevakıinden telefonla haber verilen vukuat 
mahallerine merkezden derhal yetişmek mümkün olmadığı gibi devr ve teftişide piyade ile 
temin kılınmakta ve binaenaleyh vukuata meydan bırakmamak ve hudusu halinde 
mütecasirlerini hemen yakalamak için süvariye ihtiyaç görülmekte olduğundani…”17 

Konya şehrinin genişliği ve çoğunlukla çapkınlık yüzünden çıkan anlaşmazlık ve 
yaralamalar sebebiyle çevre polis mıntıkalarından yardım istendiğinde, ayrıca kazalardaki 
polis birimlerinin teftişi gerektiğinde bu işlerin süvari polisle yapılmasının uygun 

                                                            
15 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73. 
16 BOA. DH. EUM. MEM. 37/10.;“Mevakı-i harbiyeden gelip muvakkaten burada istihdam edilenlerle 
bulunduğu sınıfın vazifesini ifaya iktidarı gayri müsait olmasına binaen tenzili sınıf edildiği 
mukaddemantevarihimuhtelifede arz olunan kıdemli ve kıdemsiz muavinlerle polis memurlarının 24 Temmuz 329 
tarihli tahriratı alileri mucibince mürettebatı asliyesine kayd olunarak mürettebatı sabıkalarındaki atik ve 
buradaki cedid künye numaralarıyla ismi ve memuriyetlerini ….. cedvelmerbud’u takdim huzuru alileri kılınmış 
olmakla künyelerine şerh verilmiş…..ve mütebaki polis namzedleride tayin bulunduğundan bir haftaya kadar 
elbise ve levazım-ı sairelerinin irsali hususunda…” 
17 BOA. DH. EUM. MEM.23/1. 
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olacağıbelirtilmektedir. Bu yazıya Emniyet Genel Müdürlüğünce ödenek yokluğu sebebiyle 
olumsuz cevap verilmiştir.18 

Ancak 1916/1917 yılında Konya’da süvari polislere rastlanmaktadır. Bir komiser 
muavininin emrinde görev yapan 7 polis memurundan ibaret süvariler bir karakol teşkil 
ediyorlardı. Kendilerine verilen mahallelerin inzibatından sorumluydular. Aynı yıl içerisinde 
komiserlerden oluşan bir kurul, Konya’nın böyle bir süvari mıntıkasına ihtiyacı olmadığı, 
süvarilere ancak bazı merasim ve büyük hadiselerde ihtiyaç olacağı yönünde fikir ederek 
süvari kuvvetinin mıntıkasının komşu karakollara taksim edilmesine ve personelinin de 
müteferrikaya (merkezi nezarethane) dönüştürülmesine karar verdi.19 1919’da Konya Emniyet 
Müdürlüğü bünyesindeki süvari polislerin atları içinverilen arpa ve saman bedellerinin 
arttırılması yönündeki talepten atlı süvari polislerin bir süre daha hizmet verdiği 
anlaşılmaktadır.20 

e) Personel Maaşları 
 Sadece Konya polisi için değil ülke genelindeki diğer polisler için de en önemli mesele 
maaştı. 25 Ekim 1910 tarihi itibariyle Konya Vilayeti kadrosunda görevli toplam 83 
personelin maaşlarının belirlenmesinde günümüzdeki gibi personelin eğitim durumu, medeni 
hali, çocuk sayısı, kadro derecesi vb. maaşı etkileyen faktörler bulunmamaktadır. Maaşı 
belirleyen memurun rütbesidir. Ayrıca rütbeler arasındaki maaş farkı oldukça dikkat çekicidir. 
Günümüzle kıyaslarsak baş komiser ile polis memuru arasındaki maaş farkı %15–20 
civarındayken 1910 yılında bu fark %150’dir. Diğer rütbeler arasında da önemli maaş farkları 
vardır. 1919 yılına gelindiğinde polislere iyileştirme olarak pahalılık zammı ve ekmek bedeli 
adı altında yeni ödemeler yapılmaktaydı.21Ekim 1910 tarihinde Başkomiser 1000, ikinci 
komiser 800, üçüncü komiser 700, komiser muavini 500 ve memur 400 kuruş aylık almakta 
idi.22 

 Emniyet Müdürlüğünün hesap dairesi teşkilatın lojistik işleriyle ilgilenmekteydi. 24 
Nisan 1916 tarihinde Adana’dan Konya’ya tayin olan Cemal Bey müdüriyet yazı işlerinde 
bazı düzenlemeler yapmıştır. Bunun haricinde Cemal Bey, hesap dairesininmaaşları maliye 
aracılığıyla ödedikten sonra bordroları düzenli olarak arşivlemediği, demirbaş eşya ve depo 
defterlerini tutmadığınıtespit etmiş, bunun üzerine gerekli defterleri bastırarak hesap 
dairesinin iş ve işlemlerini kayıt altına almış, ayrıca adli, idari ve hesap dairelerine İtalyan 
usulü dolaplar yaptırarak önceden bürolarda tomar halinde bulundurulan evrak ve yazışmaları 
tasnif ettirip dolaplara koydurmuştur.  

 Cemal Bey sadece bununla kalmamış, 1914 senesinde kurulan Polis Tasarruf 
Sandığı’nında da düzenlemelere gitmiştir. Tasarruf Sandığının, nizamnamesine aykırı olarak 
                                                            
18 BOA. DH. EUM. MEM.23/1. 
19 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73.;“Yedi polis ile bir muavinden ibaret bulunan süvari memurları evvelce bir 
karakol teşkil etmekte ve kendilerine tefrik edilen şehir kısmındaki mahallelatın inzibatıyla iştigal etmekteler iken 
Konyanın böyle süvari mıntıkasına ihtiyacı olmadığı ve ancak umumi devriyede ve bazı merasim-i ihtifalde ve 
bir hadise-i mühimme vukuunda istihdamı muvafık olacağı komiserlerden mürekkep teşekkül iden komisyonca 
takrir ederek mahallelatı mücavir bulunduğu karakollara taksim ve süvari heyeti de esbsüvar olmayarak 
müteferrikaya tahvil edilmiş…”  
20 BOA. DH. EUM. MH. 260/27.;“Konyada müstahdem süvari polis memurlarına verilmekte olan arpa ve 
saman miktarının arttırılmasının mümkün olmadığı” 
21 BOA. DH. EUM. MH.194/93.;“Konya vilayetine polis memurlarının pahalılık zammı ve ekmek bedeli 
havalenamesinin gönderilmesi”. 
22 BOA. DH. EUM. MH. 19/22. 
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seçim yoluyla seçilen bir başkan ve iki üye tarafından idare edildiği, sekreteryasının adli 
kısıma bakan mukayyid tarafından, veznedarlığının ise bir polis memuru tarafından 
yürütüldüğü, kayıtlarının düzgün tutulmadığının tespiti üzerine gereken defterler bastırılarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Sandığın kuruluş nizamnamesine uygun olarak yönetim hesap 
dairesine verilmiştir. Sandığın menfaati göz önüne alınarak nakit mevcudu İktisat Bankası’na 
% 5 faizle yatırılmıştır. Tüm bu düzenlemeler yapıldıktan sonra bir de sandık idare meclisi 
kurulmuştur.23 

f) Polislerin Kullandığı Silahlar 
 Emniyet birimleri için kullanılan silahlar oldukça önemlidir.Silah ile polis memuru bir 
bütündür adeta. 1917 Haziranında Konya merkez ve bağlı kazalarda 99 polis memuru ve 93 
ikmal efradının görev yaptığı, polis memurlarının Browning marka, ikmal efradının ise 
Şınaydır marka silah kullandıkları aşağıdaki tablodan anlaşılmaktadır. Kullanılmayan ya da 
kullanmaya elverişli olmadığı düşünülen 8 adet Şınaydır ile 9 Adet Browning marka silah ise 
depoda muhafaza edilmektedir.  

 Polislerin kullanmış oldukları Browning marka silahlar Belçika yapımı olup, Sultan 
Mehmet Reşat tarafından satın alınarak polisin hizmetine sunulmuştur. Silahın üzerine Sultan 
Reşat’ın tuğrası işlenmiş olduğundan dolayı Tuğralı Polis olarak bilinir. Osmanlı’dan 
günümüze kadar çokça kullanılan, hala halk arasında mevcut bir silahtır.24 

g) Üniformalar 
 Polislerin görev yaptıkları bazı ortamlarda tanınmaları, olaya müdahale ederken devletin 
görevlisi olduğunun taraflarca bilinmesi veya caydırıcılık unsurunun gerçekleştirilmesi gibi 
sebeplerle üniforma giymeleri esastır. 

 1909 yılıpolis nizamnamesindekomiserlere, komiser muavinlerine ve polis memurlarına 
resmi elbise verilmesi bu elbiselerin ilgililerce iyi kullanılmaları, elbiselerin kullanım süresi 
dolmadan görevden ayrılanların elbiseyi iade edecekleri hükme bağlanmıştır. Nizamnamede 
sivil memurlardan da bahsedilmekte ve bu memurların kıyafet ihtiyaçlarının da devlet 
tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir.25 

 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı polisinin kıyafeti pantolon, ceket ve kaputtan oluşuyordu. 
Başlarına fes, kalpak veya serpuş takıyorlar; ayaklarına çizme veya potin üzerlerine ise 
mevsimine göre muşamba pelerin giyiyorlardı. Pantolon ve ceketle kullandıkları kılıçlar için 
sırma, püskül, kordon, apolet gibi aksesuarları vardı. Ceket düğmeleri aynı zamanda aksesuar 
olarak da düşünülmüştü. Palaska, kemer ve bir kılıç çeşidi olan meç takarlar, teçhizat olarak 

                                                            
23 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73.;“330 senesi mayısında Konya’da tesis edilen polis tasarruf sandığı olbabdaki 
nizamnamesine mugayir olarak intihab suretiyle tayin edilen bir başkan ile iki azadan mürekkep heyet idaresi 
tarafından idare olunmakta ve kısm-i adli mukayyidi tarafından muamelatı tedvir idilmekte ve nakdi 
mevcudesiahz-ü kabz  yani veznedarlık vazifesi bila kefil bir polis memuru tarafından ifa idildiği ve kuyudatı bir 
takım gayri matbu ve gayri muntazam adi defatire geçirilmekte olduğu görülerek kanun-ı evvel 332 tarihinden 
itibaren numuneleri tertip ve defatiritab ittirilerek nizamnamesinin ahkamına tevkıfan muamelatı heyet-i idareye 
yani hesap dairesine tevdi idilmiş ve kuyudatı tanzim ve ıslah ittirilmiştir makul bir veznedar  tayin olunacağı 
gibi sandığın istifadesi için nakd-i mevcudesi iktisat bankasına hesab-ı cari suretiyle yüzde beş faizle teslim 
ittirilmiş ve meclis-i idaresi teşkil olunmuştur.” 
24 M. Tayfun Acarlı, Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Bugüne Emniyet Hizmetlerinde Kullanılan Silahlar, 
Çağın Polisi Dergisi, S:5 2009. 
25Yarcı “Osmanlı Polis Kıyafetleri ve Müteahhit Terziler”, s 7. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 31       Temmuz – Ağustos 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 
 

8 
 

tabanca ve düdük taşırlardı. 1900’lü yılların başında merkez ve taşra polisleri farklı 
üniformalar giyiyorlardı. İstendiği halde tek tip kıyafete geçilememişti.26 

 Konya Emniyet personeli yaz ayları için yazlık elbise, apolet, meç ve palaska 
kullanmakta idi. Bu ihtiyaçlar Genel Müdürlük tarafından karşılanıyordu.27  

h) Polislere Verilen Taltif Ve Cezalar İle Personelin Özlük İşleri 
 Her kurumda olduğu gibi emniyet birimleri içinde teşvik amaçlı ödüllendirmeler ile 
disiplin ve kurum içi düzeni sağlamak amaçlı cezalandırmalar söz konusudur. Bu 
uygulamadan Konya polis teşkilatı da nasibini almıştır. Ayrıca kurum personeli hakkında 
tayin,  terfi, izin, rapor v.b. işlemlerde bulunmaktadır.  1913 yılı Ağustos –Kasım ayları 
arasında Konya Emniyet Müdürlüğünde kayıtlara göre 12 personel cezalandırılmış, 3 personel 
ise taltif edilmiştir.28 

  Cezalar genellikle yevmiye kesimi şeklinde uygulanmıştır. Görevde uyumak,  
meslektaşlarıyla uyumsuzluk, meslek terbiyesiyle uygun olmayan mahallede oturmak 
suçlarına bir günlük yevmiye kesimi cezası uygulanmıştır. Görev yerini terk etme suçuna iki 
günlük, vazifesini suistimal etme suçuna ise kınamayla birlikte beş günlük yevmiye kesimine 
ilaveten 9 günlük maaş terki cezaları verilmiştir. Günümüzde görevde uyumak, görev yerini 
terk suçlarına 24 ay kıdem tenzili cezası, meslek terbiyesine uygun olmayan mahallede 
oturmak suçunun karşılığı sayılabilecek, hizmet dışındaresmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve 
güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçuna 6 ay kıdem tenzili 
cezaları verilmektedir.29 

 Yine söz konusu dönemde üç personel ödüllendirilmiştir. Örneğin; Mustafa Hulusi 
Efendi adlı memur 31 Temmuz 1919 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Konya 
Emniyeti’ne yazılan belge ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce maaşla ödüllendirilmiştir.  

 “Süleyman namlı şahsın meçhul bulunan katili Hüseyin Ali Oğlu Mustafa’yı zahire 
ihraç ve derdestine muvaffak olan Konya vilayeti mürettebatından 56 numaralı polis memuru 
Mustafa Hulusi efendinin bir maaş nisbetinde mükâfat-ı nakdiye ile icra-i taltifi müdüriyet-i 
âlice tensib için…”30 

 Osmanlı polis teşkilatında görevli polislerin günümüzdeki uygulamaya benzer şekilde 
siyasetle uğraşmaları yasaktı. Bu babdan olmak üzere mesleğe girmeden önce üyesi 
bulundukları siyasi partilerle her türlü alakalarını kesmeleri gerekmekteydi. 22 Eylül 1912’de 
Konya polis memurlarından İbrahim Hakkı, daha önceden üyesi bulunduğu İttihat ve Terakki 
Partisi’nden ayrılacağını ve bundan sonra zamanını ve düşüncesini memuriyetine hasredip, 
memleket menfaatlerine zarar veren parti anlaşmazlıkları ve hırslarına karışmayarak tam bir 
tarafsızlıkla görev yapacağını taahhüt etmektedir.31Alaaddin Karakolu’nda görevli yirmi beş 

                                                            
26Yarcı, “Osmanlı Polis Kıyafetleri Ve Müteahhit Terziler”, s 7-8 
27 BOA. DH. EUM. Levazım Kalemi (LVZ.) 23/53A.;“Konya polis müdüriyetine gönderilen yazlık elbise, 
apolet, meç, ve palaskaların mürettebata dağıtıldığı.” 
28 BOA. DH. EUM. MEM.41/11. 
29Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü.  
30 BOA. DH. EUM. MEM.194/70. 
31 BOA. DH. EUM. MEM.18/21.;“Bundan evvel müntesip bulunduğum ittihad fırkasından kat’-ı devam ve alaka 
ettiğimi ve fimab’ad vazife-i memuriyetimi hasr-ı evkat ve efkâr ederek menafi-i memleketi ihlal eden fırka 
ihtirasat ve ihtilafatına iştirak ve müdahale etmeyerek kemal-i bi taraf ile ifa-yı vazife edeceğimi temin ve 
taahhüt ederim. Konya polis memurlarından İbrahim Hakkı”. 
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numarada kayıtlı polis memuru Mehmet Emin,daha önceden hiçbir partiye üye olmadığını, 
bundan sonra da olmayacağını sadece memuriyeti ile iştigal edeceğini tarafsızlıkla görev 
yapacağını taahhüt etmektedir.32 

2. Teşkilatın Lojistik Durumu 
a) HizmetVerilen Binalar 

 1913 yılında Konya Emniyet Müdürlüğü, valilik binasının (söz konusu bina halen 
Konya Valiliği olarak hizmet vermektedir) alt katında hizmet vermekte olup, dört oda bir 
yatakhaneden ibarettir. (1913 tarihli nizamnameye göre polisler haftada bir gün izinli olarak 
evlerine gidiyorlar, diğer zamanlarda görevli oldukları yerlerde kalıyorlardı.)33 Yetersiz olan 
fiziki mekânlar, teşkilattaki yeni yapılanmayla idari ve adli kısımlar için gereken yeni odalar 
nedeniyle tamamen yetersiz hale gelmişti. Yatakhanenin zemin katta olması, lağım akıntıları 
duvar ıslanmalarını beraberinde getiriyordu. Komiserler içinde sağlıksız oda koşulları söz 
konusuydu. Mevcut yerlerde polisin yatırılmasının ve hizmet gördürülmesinin imkânsızlığı 
vilayete bildirilmişse de, binada başka oda bulma imkânı bulunamadı. Şehirde Emniyet 
Müdürlüğü için kiralanabilecek bina bulma imkânı da azdır. Ancak yine de polis müdüriyeti 
için bina kiralanması hususu Genel Müdürlüğe yazılarak aylık 1000 kuruş kira ücretinin 1914 
yılı bütçesine aldırılması istenmiştir.34 

  Valilik binasında bulunan yatakhane yeterli olmadığı için Ertuğrul otelinde polisler 
için bir oda kiralanmıştı.35Emniyet müdürlüğünün hizmet binası olmadığı gibi karakollar da 
devletin binası olmayıp, vatandaştan kiralanmaktaydı. 8 Ağustos 1914 tarihinde yapılan bir 
yazışmayla Konya emniyetinin merkez ve bağlı kazalardaki mevcut karakolların aylık kira 
bedelleri bildirilmiştir.3619 Nisan 1919’da Alaaddin karakolunun kirasının arttırılması için bir 
havalename gönderilmiştir.37 

b) Demirbaşlar 
 Kurumların sahip oldukları demirbaş eşyalar, kurumların çalışanlarına ve iş sahiplerine 
sağladığı imkânları gösterdiği gibi, kurum çalışanlarının görevlerini yaparken sahip oldukları 
imkânlar hakkında da bilgiler içerir. Konya Emniyetinde de gerek merkezde gerekse diğer 

                                                            
32 BOA. DH. EUM. MEM. 18/21. 
33 Ömer Faruk Tutkun,Tarihi Süreç İçerisinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu, Organizasyonu, Fiziksel 
Yapılanması, Aday Seçme Şekli, Eğitim Programları ve Eğitim Süreçleri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2002, s 117. 
34 BOA. DH. EUM. MH. 70/85.; “..hükümette polis için alt katta tefrik edilen daire dört oda bir yatakhaneden 
ibarettir polislere mahsus yatakhanenin zemin katta olmasına mebni mahalli lağm bulunduğundan divar 
ıslanmasına ve teşkilat-ı cedide icabı polisin kısmı adli ve idari muamelatı içinde müstakil iki üç odaya daha 
ihtiyacı bulunduğundan bu cihet vilayete arz idilmiş ise de halen imkanı oda bulunmadığından ayrıca bir polis 
dairesi isticarı bildirilmektedir şu hali ile polisin muamelatı inzibatiyesinin …matlubedeceryanı mümkün 
olamayacağı cihetle tahsis edilen ………polisin yatırılması ve vazife gördürülmesi muvafık olamayacağı ve hatta 
komiserlere bile şeraıt-i sıhhiyeye muvafık bir oda tahsis edilememektedir hükümet dairesinde faza bir oda bile 
bulunamayacağı makamı vilayete takdim edilmiş olmasına rağmen her halde polis müdüriyeti için ayrı bir daire 
isticarına şiddetli lüzum görülmüştür bu sebeple şehri bin kuruş isticarla şeraid-i sıhhıyeye muvafık bir daire 
bulabilecek imkanı bulunduğundan polis müdüriyeti içingösterilen tahsisatın 330 senesi büdcesineidhali ve 
kabulü elzemdir” 

35 BOA. DH. EUM. MH. 164/20. 
36 BOA. DH. EUM. MH. 88/42. 
37 BOA. DH. EUM. MH. 189/20.;“Konya vilayeti Alaaddin polis karakolhanesinin kirasının arttırılması ve 
havalenamesinin gönderilmesi.” 
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birimlerde günün imkanlarıyla örtüşen demirbaşlar kullanılmıştır. 20 Ağustos 1916 tarihi 
itibariyle Konya Emniyet Müdürlüğü birimlerinde demirbaş olarak genellikle masa, sandalye, 
perde, saat, yazı takımı, soba gibi malzemeler bulunmaktadır. Bu durum birimlerin, kendi 
görev alanlarıyla ilgili özel alet, eşya vb kullanmamalarından kaynaklanıyor olmalıdır.38 

 Birimlerde telefon ve aydınlatma için lambalar bulunuyordu. Isınma ise sobalarla 
sağlanıyordu. Bunların dışında Konya Emniyet Müdürlüğü uhdesinde 1915’te bir adet 
otomobil,39 1916 tarihinde ise çift atlı bir adet fayton hizmet vermekte olup aylık masrafı on 
liradır.40Emniyet müdür vekilinin odası diğer odalara göre daha görkemlidir. Müteferrikada 
(merkezi nezarethane) bulunan 3 adet âdi tahta kanepenin gözaltındaki şahısların oturmaları 
için kullanılması muhtemeldir. 

c) Telefon Kullanımı  
 Polisiye hizmetlerde iletişim hayati önemdedir. Osmanlı emniyet teşkilatı bu konuya 
gereken önemi vererek imkânların kısıtlı olduğu bir dönemde birimlerini telefonla birbirine 
bağlamıştır. 18 Kasım 1914 tarihi itibariyle Konya Emniyet Müdürlüğünün4115,399 km 
telefon hattı vardır. Bunun sadece 2 kilometresini hükümet döşemiş, kalan hattın ücreti halk 
tarafından karşılanmıştır. Döşenen hattan bu telefon sisteminin kurum içi bir hat olduğu 
anlaşılmaktadır. Livalar dâhil olmak üzere 4 adet santral, 8 adet saha makinesi, 12 adet duvar 
makinesi vardır. Bunlardan sadece 2 santral 1 saha makinesi ve bir duvar makinesi hükümet 
tarafından alınmış diğerleri halk tarafından hibe edilmiştir. Tüm bu telefon sisteminin yıllık 
masrafı 5800 kuruştur. Özellikle santral operatörlüğü için hususi memur olması gerekirken 
merkez ve livalarda böylebir görevli görülmemektedir. 23 Haziran 1917 tarihi itibariyle 
telefon memurluğuna polis memuru Zeki Bey vekâleten bakıyordu.42 

 Birimlerin demirbaş eşyalarının incelendiği bölümde de görüldüğü gibi 20 Ağustos 1916 
tarihi itibariyle merkez vilayet teşkilatındaki emniyet müdür vekili odası, müdüriyet kalemi, 
idari kısım kalemi ve müteferrikada telefon mevcuttur. Ayrıca sekiz karakoldan süvari 
karakolu hariç yedisindetelefon vardır.43 

 d) Fotoğraf Makinesi  
 Zamanın teknolojik imkânlarından yararlanmak polis için vazgeçilemeyecek bir 
noktadadır. Teknik donanım polis için hem olay çözümünde hem de şüphelinin yakalanması 
için gereklidir. Dünyada henüz çok yaygın olmayan fotoğraf makinesi Osmanlı ülkesinde de 
yaygın değildi. Ancak, 24 Temmuz 1918 tarihinde Konya Emniyet Müdür Vekili Mazlum 
Bey Emniyet Genel Müdürlüğüne diğer ihtiyaçlarla birlikte bir adet fotoğraf makinesi de talep 
etmiştir.  

                                                            
38 BOA. DH. EUM. LVZ.69/50. 
39 BOA. DH. EUM. MH. 105/62.; “Konya polis müdüriyetine aid otomobile levazım-ı umumiye saraçhane 
anbarından alınan lastiklerin bedeliiçin havalename talebi” 

40 BOA. DH. EUM. LVZ. 136/45.; “Konya polis müdüriyeti için gereken çift atlı bir faytonun aylık masrafı için 
aylık on liranın gönderilmesi. 

41 BOA. DH. EUM. LVZ. 26/7. 
42 BOA. DH. EUM. MH. 157/9.;“Konya vilayeti polislerinden olup üç dört seneden beri telefon memurluğunda 
vekâleten istihdam edilen Zeki beye vekâlet maaşı verilmesinin gerekmediği” 
43 BOA. DH. EUM. LVZ.69/50. 
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 Emniyet Müdürü Mazlum Bey yazısında; Konya vilayetinde gün be gün şahit olunan 
olayların faillerinin sabıkalılardan olduğunu, özellikle eski adetlerden sayılan ve halk arasında 
oturak olarak adlandırılan kadın oynatmak ve bu yüzden çıkan olaylara karışan kişilerin, bu 
işleri alışkanlık haline getiren kişiler olması hasebiyle idari kısımda bu kişiler hakkında dosya 
oluşturulmuş olsa bile, hem bu olaylara karışan kişilerin hem de rakkase kadınların 
fotoğraflarının alınmasının kamu güvenliği için faydalı olacağını belirtmektedir. Yani burada 
bir şüpheliler listesi oluşturulabilmesi için fotoğrafın elzem olduğu vurgulanmaktadır.44Talep 
edilen fotoğraf makinesi ve malzemeleri 22 Eylül 1918 tarihinde Genel Müdürlüğün Levazım 
Müdüriyeti ambarından teslim alınmıştır.45 

20. Yüzyıl başlarında Osmanlı polisi parmak izinden (daktiloskopi) de 
faydalanmaktaydı. 17 Eylül 1910 tarihinde İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesinde parmak 
izi işleriyle ilgilenmek üzere Daktiloskopi Şube Reisliği adıyla bir birim kuruldu. Parmak izi 
uygulamasının ülke sathına yayılması için öncelikle polis okullarına ders konarak kadro 
personeli de burada eğitilmeye başlandı. Fakat polis okullarında teorisi verilen derslerin pratik 
uygulaması yapılamayınca istenilen sonuç alınamadı. Bunun üzerine bu usul yerine vilayet ve 
bağımsız livalardan seçilen memurlar İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesinde kurulmuş 
bulunan Daktiloskopi şubesinde hizmet içi eğitime alınmaya başlandı.46 

12 Temmuz 1913 tarihinde söz konusu hizmet içi eğitime Konya’dan da personel 
katılmış ve bu personeleğitimini başarıyla tamamlamıştır. En az bu tarih itibariyle Konya 
polisi parmak izinden faydalanıyordu.47 

3. Asayiş Olayları 
a) Konya Vilayeti Hakkında 

 Konya, 1466’da Karamanoğulları’ndan alınarak yeni oluşturulan Karaman Eyaletinin 
merkezi haline getirilmiştir. Karaman Eyaleti ve onun merkez sancağı Konya, Osmanlı 
sultanlarının önem verdiği merkezler olmuş, 1563’e kadar şehzadeler buralara vali olarak 
atanmışlardır. 19.Yüzyılda Konya’nın idari yapısında ülke genelinde olduğu gibi bir takım 
değişiklikler yapıldı. 1858’de vali ve kaymakamların görev ve yetkilerini düzenleyen bir 
talimatname çıkarıldı. Buna göre ülke; eyalet, sancak, kaza ve köylere ayrılmıştır. Vali 
vilayetin, mutasarrıf sancağın, kaymakam ise kazanın yöneticisi olarak belirlenmiştir. Vilayet 
Nizamnamesi ile Karaman Eyaleti kaldırılarak Konya Vilayeti oluşturuldu.1870’de ilan edilen 
İdare-i Umumiye-i Vilayet kanunu ile idari yapıya kazaların bir alt birimi olarak nahiyeler 

                                                            
44 BOA. DH. EUM. LVZ.43-A/81.;“…dahil-i vilayette yevmen fe yevmenmeşhud olan ceraim faillerinin sabıka-i 
mükerrere ashabından olmasına ve bilhassa adat-ı kadimedenma’dud olan oturak namıyla beynennas maruf 
kadın raks ittirmek ve bu yüzden bir çok ceraim vukuuna sebebiyet virmek gibi ahval mütevaliyen tekrar 
eylemekte olmasına ve faillerin ahval-ı mezkureyiitiyad iden takımından bulunmasına binaen efal-i mezkure 
başlı başına bir cürm teşkil etmektedir bunun kısm-ı idaride ayrıca dosya teşkil ittirilmiş ise de bu gibilerin ve 
rakkase olan kadınların fotoğraflarınında ahzılüzum görülmekte ve bu hususta dairemizce bir güna tahsisat 
olmadığı gibi fotoğraf makinesi dahi mevcud bulunmamasına binaen eşhasın malum olmaması takibat-ı zabıtayı 
iskal ve mürur-ı zamanla hukuk-i umumiyenin ziyanı istilzam eylemektedir ehemmiyeti meseleye ber maruzat-ı 
sabıkaya binaen bir adet fotoğraf makinesinin maa teferruat irsali hususuna …….”  

45 BOA.  DH. EUM. LVZ. 43/93.; “Konya polis dairesinde istimal idilmek üzere levazım müdüriyeti anbarından 
fotoğraf alat ve edavatı alındığına dair ilm uhaber.” 

46 Eyüp Şahin “Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Polisinin Eğitimi”,ÇAĞIN POLİSİ DERGİSİ, S: 98. 
47 BOA. DH. EUM. MTK. 3/8.;“Suriye, Konya, Erzurum, Kastamonu, Kudüs-ü Şerif  ve Trabzon vilayeti 
polislerinden olup İstanbul’a daktiloskopi tahsiline gönderilen eşhasın tahsillerini başarıyla tamamladıkları..” 
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eklenmiştir. 1867’de ilan edilen vilayet nizamnamesine göre Konya Vilayeti beş sancaktan 
oluşmaktaydı. Bunlar Konya, İçel, Niğde, Isparta, Teke sancaklarıydı.48 Yine bu tarihte 
Konya Vilayeti’nin 28 kazası ve 35 nahiyesi vardır. Ancak Konya Vilayeti’nin taksimatında 
sonraki yıllarda bazı değişiklikler olmuştur. Örneğin 1892’de Burdur, 1911’de Niğde ve Teke 
Sancakları 1915’te ise Hamid Sancağı vilayetten ayrılmıştır49. 

 1913 yılı itibariyle Konya 3 livası ve 26 kazası olan oldukça büyük bir vilayet 
merkezidir.  Nüfusu 55648 olan merkezde toplam 66 polis görev yapmaktadır. Yani şehrin 
büyüklüğü ile memur sayısı arasında bir denge söz konusu değildir. Şehir geniş bir kuruluşa 
sahip olup, dağınık görünümdedir. Şehrin zamanın en önemli ulaşım aracı olan demiryolu 
güzergâhında olması şüpheli şahısların kolaylıkla gelip gitmelerine müsaittir. Ayrıca 
muhacirlerin yoğun olarak geldikleri bir yerdir.50 

 20. Yüzyıl başları Osmanlı Devleti’nin en zor yıllarını yaşadığı bir dönemdir. 
Trablusgarp, Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya Savaşları’nın yaşandığı bu dönem 
toplumun sosyo-ekonomik yapısına da zarar vermiş, içerideki emniyet ve asayişini de 
olumsuz yönde etkilemiştir. Zaten dağınık olan yapılarında ise gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmamıştır.51 

 1913 yılı itibarıyla Konya’nın genel asayiş durumu için çoğunlukla görülen suç cinsleri 
sarhoşluk, yaralama, fuhuş olarak dikkat çekmektedir.52 Vilayet genelinde 71 meyhane vardır, 
bunların 20’si merkezde, 27’si Ereğli’de 24’ü ise diğer şehirlerdedir. Şehirlerin suç yoğunluğu 
açısından birbirlerinden oldukça farklı oldukları göze çarpmaktadır. Akşehir’de yıllık olarak 
1000 kişiye 8,6 suç düşerken, komşu kaza olan Ilgın’da 1000 kişiye 26,7 suç düşmektedir. Bu 
oran Beyşehir’de 46,8 e, Kaş’da ise 131’e çıkmaktadır. Vilayet genelinde ise yıllık olarak 
1000 kişiye düşen suç sayısı 14,1’dir.  

b) Suç Önleme Faaliyetleri 
 Polislik hizmeti genel olarak suçun işlenmesini önlemek ve alınan tedbirlere rağmen 
meydana gelen suçu aydınlatarak faillerini yakalamak üzerine kuruludur. 20. Yüzyıl 
başlarında Konya polisinin de suçu aydınlatmak konusunda benzer çalışmalar yaptığı 
anlaşılmaktadır.  

 Bu bağlamda ihtiyaç nedeniyle süvari polisinin kurulması için teşebbüsler yapılmıştır. 
29 Aralık 1912 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğünden Dâhiliye Nezaretine 
yazılanifadelerdezamanın polislik anlayışının öncelikle suçu önlemek, önlenememişse 
faillerini hemen yakalamak olduğu belirtilmiştir.53 

                                                            
48AdemTopkaya, Salnamelere Göre Konya Vilayeti,Sosyal Bilimler EnstitüsüYüksek Lisans Tezi, Konya 
2007, s 12.  
49 Topkaya, Salnamelere Göre Konya Vilayeti,  s 15. 
50 BOA. DH. EUM. MTK.74/12.;“Konya şehri vasi ve emakini dağınık bir halde olup gerek muhacirinin ve 
gerek birçok yabancının günden güne teksir etmesine ve şimendifer güzergâhı olduğu cihetle hal ve şanı na-
malum bazı eşhasın da gelip gitmekte olmasına binaen…” - 

51 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73. 
52 BOA. DH. EUM. MTK.74/12. 
53BOA. DH. EUM. MEM.23/1.;“...binaenaleyh vukuata meydan bırakmamak ve hudusu halinde mütecasirlerini 
hemen yakalamak için süvariye ihtiyaç görülmekte olduğundan...” 
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 Konya teşkilatı bu amaç doğrultusunda devriyeler çıkarmaktaydı. 1912-13-14 
yıllarındaKonya polisinin durumuyla ilgili raporda personel yetersizliğinden dolayı yeterince 
devriye çıkarılamadığından bahsedilmektedir. İletişimve ulaşım imkânlarının yetersiz olması 
polisin alan hâkimiyetinde devriyeleri kullanmasına yol açmıştır.54 

 Konya ve çevresinde meydana gelen kaçakçılık önemli bir sorun olarak takip 
gerektirmekte idi. Kaçakçılığın önlenmesi konusunda 25 Kasım 1913 tarihinde Konya 
Emniyet Müdürlüğü Genel Müdürlükten bir talepte bulunmuştur. Antalya–Alanya arasındaki 
kaçakçılığın deniz yoluyla gerçekleştirildiği tespiti bu alandaki ihtiyacı gündeme getirmiştir. 

 “…Antalya livasında kaçakçılığın men’i esbabının istimali için de bir motora ve Alaiye 
kazasına iki kayıkla bir sandal tahsisine ihtiyaç duyulmaktadır…”55. 

 Polisin önleyici polislik hizmetinde başarılı olabilmesi için görev yaptığı alanın 
risklerini, imkânlarını, demografik ve politik yapısını, sabıkalılarını, toplum önderlerini, 
kısaca toplumu oluşturan tüm katman sınıf ve grupları yakinen tanıması gerekir. Bu amacı 
gerçekleştirmek amacıyla 1913/14 yıllarında Konya’da bulunan mahkûm, serseri, şüpheli 
şahıslar, mektep,  medrese, cami, tekke,  kilise, eczane ve hastane çalışanları, muhtarlar,  
çamaşırcı, çilingir, dellallar, silah satanlar, gerek idareten ve gerek hükmen Konya’ya 
gelenler, düşman devlet vatandaşları ile Arap ve Ermeniler tespit edilerek kayıt altına 
alınmıştır.56 

c) Polisiye Bir Vak’a 
 Günümüzde meydana gelen bir olay, faili belli ve özel soruşturma teknikleriyle 
soruşturulması gereken bir olay değilse polis merkezleri tarafından takip edilmektedir. Polis 
merkezlerinin imkân ve kabiliyetleriyle çözülemeyecek özellikle fail-i meçhul olaylar 
konularında uzmanlaşmış birimler tarafından takip edilmektedir.  

 Bu bağlamda Konya Emniyet Müdürlüğünde 1913’de Taharri Komiseri unvanı ile bir 
ikinci komiserin emrinde, bir komiser muavini ve 7 polisten oluşan bir ekip oluşturulmuştur. 
Oluşturulan ekibin görevi, karakolların takip ve araştırmasına rağmen aydınlatamadıkları 
olayları aydınlatarak faillerini yakalamak olarak belirlenmiştir. Ayrıca bazı şüpheli şahısların 
takip ve tarassudu da bu ekibin göreviydi.57 

 Söz konusu polisiye vak’ada31 Ağustos 1918’de gece saat 11.30 sıralarında nokta 
vazifesine gitmekte olan Merkez Karakolunda görevli 74 numaralı polis memuru Abdullah 
Efendi, Kapaklı kahve önünden geçtiği sırada Saman Pazarı mevkiinde bulunan Başkâtibin 
hanında ikamet eden Alman askerleri tarafından şehit edilmiştir. Olay yerine ilk giden Merkez 
                                                            
54 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73.;Devriyeyi bir polis memuru ile bir takviye neferinden tertip iden polis 
karakolu…”. 

55 BOA. DH. EUM. MH. 88/42. 
56 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73.;“….. mahkum, serseri, maazann-ı su-i eşhas, cami, tekke, mekteb, medrese, 
kilise, hastane, müstahdemi….mekteb muallimleri, eczacılar, ve şirketler ile, reis ve aza ve müstahdemi, 
çamaşırcı, lekeci, kolacı, cilingir ve dellal, silahçılar, fabrikalar, ve gerek idareten ve gerek hükmen vürud iden 
eşhas ile düvel-i mütehasimeteb’ası ve maahicreten……vürud iden Ermeniler ile Arap aileleri ve milliyetcileri 
ve mahalle muhtaranı muntazaman kayd edilmiştir…”. 

57 BOA. DH. EUM. SSM. 10/73.;“polisin, karakolların takibat ve taharriyatına rağmen zahire ihraç 
idemediklericeraimin faillerini taharri ve tecessüs ve bazı şüpheli kesanıntakib ve tarassudu ve vekayi-i 
hafiyenin tezahürü zımmında teşkili elzem olan taharri heyeti teşkil idilmiş ve komiser-i saniye taharri komiseri 
ünvanıvirilerek bir muavin ve yedi polis tefrik idilmiştir,…”. 
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ve Sarı Yakup Karakolu personelidir. Personel henüz hayatta olan Abdullah Efendi’ye 
yaklaşarak olayın sebebini sormak istemiş, ancak Alman askerlerinin yaylım ateşinden dolayı 
geri çekilmek zorunda kalmış, dolayısıyla da Abdullah Efendi’nin ifadesine 
başvurulamamıştır.58 

 Konu jandarmaya ve Alman garnizon komutanlığına haber verilmiştir. Alman 
askerlerinin komutanı olan binbaşıya kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapmalarına engel 
olunmaması ve bu konuda lazım gelin tahkikata başlanacağı bildirilmiştir. Olaymüdde’i-i 
umumi (cumhuriyet savcısı) vekiline bildirilmiştir.Olay yerine gelerek maktulün durumunu 
inceleyen savcı, gece vakti olmasından dolayı hükümet dairesine dönmüş ve İlk Soruşturmaya 
başlamıştır. İlk soruşturmada; polis memuru Abdullah Efendi’nin, Alman askerlerinin ikamet 
ettiği hanın önünden geçtiği esnada handan gelen gürültü ve yardım çağrısını işiten bekçi 
Rüstem’in haber vermesi üzerine, bekçi Rüstem’i de yanına alarak konuyu anlamak üzere 
hanın kapısı önüne vardığı, Alman askerlerinin aniden hücum ederek tüfek dipciğiyle 
Abdullah Efendi’nin başına vurarak beynini dağıtmaları sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.59 

 Soruşturmanın ileriki safhalarında Alman askerleri hükümet dairesinde dinlenmiştir. 
Askerler; kendilerinin handa oturdukları sırada dışarıdan işittikleri silah sesleri üzerine 
dışarıya çıktıklarında bir şahsın yerde yattığını, birkaç şahsın da çevrede dolaşmakta 
olduklarını, kendilerine ateş edilmesinden dolayı silahla karşılık verdiklerini, Abdullah 
Efendi’nin öldürülmesi olayıyla ilgilerinin olmadığını, elbiselerindeki kan lekelerinin ise 
burunlarından ve yüzlerindeki yaralarından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Yani, olayla bir 
ilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Ertesi gün güneş doğunca olay yerine tekrar gidilmiş 
ve Alman askerlerinin ifadeleri dikkate alınarak hanın dış duvarlarında yapılan incelemede 
herhangi bir kurşun izine rastlanmamıştır. Han içerisinde Alman askerlerinin kaldıkları odada 
yapılan incelemede Simercan isimli askerin yatağının altında bir adet tüfek bulunmuş, tüfeğin 
dipcik tarafından ikiye ayrıldığı görülmüş, üzerinde kan lekesi tespit edilmiştir. Durum 
Simercan’a sorulduğunda; tüfeğin kendisine ait olduğunu, otomobil ile görevinden gelirken 
tüfeğin otomobilden düşerek dipçiğin kırıldığını, kan lekelerinin ise dudağından aktığını ifade 
etmiş, ancak tüfeğin iç tarafında kan lekelerinin bulunmasından, Abdullah Efendi’nin başına 
vurularak ölümüne sebebiyet veren tüfek olduğu anlaşılmıştır.Merkez Gureba Hastanesinde 
görevli doktor tarafından yapılan otopside, kafadaki çatlaklık ve diğer yaralara nazaran, 
maktulün başına tüfek dipçiği veya kasaturanın keskin olmayan tarafıyla veya odun mahsulü 
bir cisimle şiddetle vurulmasından vefat eylediği doktor raporu içeriğinden anlaşılmıştır.60 

 Ölümle sonuçlanan vukuatta Alman askerleri baş roldedir ve olay bu açıdan diplomatik 
bir durum kazanmıştır. Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında bu konularla ilgili bir 
anlaşma yapılmıştır. 30 Ağustos 1917 tarihli ve müttefik devletler ordu mensupları tarafından 
Osmanlı topraklarında işlenen suçların muhakeme mercilerini belirleyen kararnameye göre, 
bu gibi sanıkların muhakeme mercii Alman divan-ı harbi olduğundan, sanıklar söz konusu 
merci tarafından yargılanmışlardır.61 Yargılama sonunda sanıklardan Sicerman sekiz sene 
kürek cezası ve Alman ordusundan atılarak rütbesinin geri alınması, Uste beş sene hapis ve 

                                                            
58 BOA. DH. EUM. Asayiş Kalemi (AYŞ.) 46/6. 
59 BOA. DH. EUM. AYŞ. 46/6. 
60 BOA. DH. EUM. AYŞ. 46/6. 
61 BOA. DH. EUM. AYŞ. 46/6. 
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rütbesinin geri alınması, Hulçer bir sene üç ay hapis, Huber ise bir sene hapis cezalarına 
çarptırılmışlardır.62 

Sonlarken;Osmanlı Devleti 1860’lardan sonra asayiş ve güvenlik ile ilgili 
düzenlemelere hız vermiş, ilk etapta başkent İstanbul’da uygulamalara geçmiştir. Bu ilk adımı 
takiben 1901-1902 tarihlerinde Konya’da da polis teşkilatı ihdas edilmiştir. Konya Vilayeti 
oldukça geniş bir alanı kapsıyordu. Bu nedenle zaman zaman memur sayısının arttırılması 
gündeme gelmiş, gerekli görüldüğü için süvari polisler devreye girmiştir. Bunun yanında 
vak’aları daha kolay kontrol etmek için de karakol sayılarının arttırılması ihtiyaç hasıletmiştir. 
Polislerin maaşları unvanlarına göre tahsis edilmişti. Ekim 1910 itibarıyla Baş komiser aylık 
1000 kuruş maaş alırken düz bir polis memuru 400 kuruş almakta idi.  

Teşkilatın lojistik donanımı günün şartlarına göre olgunlaşmıştı. Hizmet verilen 
binalar valilik binası bünyesinde olup genellikle çok sağlıklı koşullara sahip değildi. 1914 yılı 
için emniyet binası olarak kiralanmak istenen mekanın kirası 1000 kuruş idi. Ertuğrul Oteli 
adlı bir otelin odaları da bu amaçla kiralanmıştır.  

Güvenliğin sağlanması teknoloji ile yakından ilgilidir. Konya polis teşkilatı günün 
koşullarında teknolojiyi kullanmıştır. 18 Kasım 1914 tarihi itibariyle Konya Emniyet 
Müdürlüğünün 15,399 km telefon hattı vardır. Bunun sadece 2 kilometresini hükümet 
döşemiş, kalan hattın ücreti halk tarafından karşılanmıştır. Merkezlerde telefon kullanımı 
yaygındı ve şubeler birbirine iç hat ile bağlanmıştı. İhtiyaç nedeniyle bir adet fotoğraf 
makinesi talebi genel müdürlük tarafından uygun bulunmuştu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
62 BOA. DH. EUM. AYŞ. 46/6.;“Sicerman sekiz sene kürek ve Alman ordusundan dardına ve rütbesinin ref’ıne 
ve Üstenin beş sene hapisle kezalik rütbesinin ref’ıne ve diğer refikleri Hulçer’in bir sene üç ay ve Huber’in bir 
sene hapsine karar virilmiş ve bu babda…..” 
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TABLOLAR  

1. 1913 Konya merkez karakol isimleri, mevcut personel ve ihtiyacı gösterir tablo.63 

 

2. 1917 Haziranında Konya’daki polis memuru ve ikmal efradı sayıları.64 

Konya 
Merkez 
Livası

Akşehir 
Kazası

Karaman 
Kazası

Ereğli 
Kazası

Koçhisar 
Kazası

Isparta 
Sancağı

Burdur 
Sancağı Toplam

Polis 
Memuru 75 4 2 3 2 7 6 99

İkmal 
Efradı 82 3 2 4 2 - - 93

 

                                                            
63 BOA. DH. EUM. MTK. 74/12. 
 
64 BOA. DH. EUM. MEM. 90/63. 
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Hükümet Dairesi 25 2 6 15 2 2

İstasyon 1 2 1 4

Feridiye 15 1 5 1 4

Larende 15 1 6 2

Sarı Yakup 16 1 6 1 2

Sarı Hasan 14 1 4 1 2

Köprübaşı 28 1 6 1 2

Topraklık 19 1 5 2

TOPLAM 148 2 13 49 5 2 20

KARAKOLHANE İSMİ
İHTİVA ETTİĞİ 

MAHALLE 
SAYISI

KARAKOL HANENİN 
MEVCUT HAZIRI İLAVE LAZIM GELEN
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3. 333 senesi Haziran zarfında polis memurlarıyla takviye efradının eslihasının cins 
ve nev’ini mebni cedveldir.65 

Şınaydır Vinçıstır Browning
Sureti 

Umumude
İstihdamı

Merkez Konya livası 75 82 82 75
Akşehir Kazası 4 3 3 4

Karaman Kazası 2 2 2 2
Ereğli Kazası 3 4 4 3

Koçhisar Kazası 2 2 2 2
Isparta Sancağı 7 7
Burdur Sancağı 6 6
Depo mevcudu 8 9
Toplam 99 93 101 109

Liva Veya
Kazası

Polis 
Memuru

İkmal
Efradı

Silahları
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Ek 1. Polis Memuru Abdullah Efendi’nin katledilmesi.BOA. DH. EUM. AYŞ. 46/6. 
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BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 
 

 
 

Dr. Hatice KADIOĞLU∗ 
Öz 
İlkokuma yazma eylemi, bireyin hayatında her türlü başarıya ulaşmasında önemli bir araçtır. 
Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilkokuma yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile 
başlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin 
bitişik eğik yazıya ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere üç tane 
açık uçlu soru sorulup yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Sorular öğrencilerin bitişik 
eğik yazı yazarken karşılaştığı sorunları, bitişik eğik yazının olumlu yönlerinii, bitişik eğik 
yazıyla ilgili önerilerini kapsamaktadır. Araştırmada otuz bir tane dördüncü ve beşinci sınıf 
öğrencisiyle çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Esenler ilçesi Engin Can 
Güre İlköğretim Okulu öğrencileri arasından gönüllülük esasına uygun olarak seçilen otuz bir 
tane dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.  Öğrenciler sırasında bazı sorunlarla 
karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada öğrencilerin önerileri de alınmıştır.  

 
Anahtar kelimeler: İlkokuma yazma öğretimi, bitişik eğik yazı, öğrenci görüşleri  
 

STUDENTS’ OPINIONS ABOUT CURSIVE HANDWRITING 
Abstract 
Initial literacy action is a means which goes person to his each success. In Turkey cursive 
handwriting is the start point for learning initial literacy according to phonetic based sentences 
construction method. The aim of the study was to observe what students’ opinions were for 
cursive handwriting. According to this purpose the research was asked students three 
questions. The questions were about what was the wrong during initial literacy according to 
cursive handwriting, the proposals about initial literacy according to phonetic based sentences 
construction method. The work group of the research was formed of thirty one (31) fourth-
fifth grade students selected from a primary school which was called Engin Can Güre Primary 
School in Esenler district of İstanbul province.  In research thirty one students explained their 
own opinions about cursive handwriting. They expressioned that they had got some problems 
while cursive handwriting. Students’ proposals also were taken. 

 
Keywords: Initial literacy education, cursive handwriting, students’ opinions. 

 
1. Giriş 

 
Bilgiyi üreten, bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanma becerisine sahip olan bireyler yetiştirmek için 
öncelikli hedef bireylerin dil becerilerini kullanmalarını sağlamak olmalıdır. Bir milletin 
kendini tanımasının ve diğer milletlere tanıtmasının en önemli yolu dilini öğrenmesidir. Ulu 

                                                            
∗ Engin Can Güre İlköğretim Okulu, hatice_kadi@hotmail.com  
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Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi  “Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok 
kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir.” 
Milli kimliğin temsilcisi durumunda olan dil, uygarlığın da özüdür. Dil, bireyin günlük, 
akademik, sosyal, siyasal ve kişisel yaşantısını düzenlemesinde temel faktördür. Dil becerileri 
sadece iletişimi değil düşünce dünyasını da şekillendirir. Dil eğitimi, dil bilincini oluşturmak 
için bir araçtır.  

 
Çocuğun, yazılı dilin işaretlerini sesli olarak okuyabildiği, söyleyebildiği, söylenenleri veya 
kendi düşüncelerini yazabildiği dönemi ifade etmek için “ilkokuma yazma” terimi kullanılır. 
Bu dönem, sözlü dilden yazılı dile geçişte, sessiz okuyabilme dönemine kadar olan devreyi 
kapsar. (Ferah, 2001). Eğitim sistemimizin temelini, ilkokuma yazma oluşturmaktadır (Kolaç, 
2008:1). Okuma yazma, bireyin okul ve sosyal yaşamındaki başarısı ile sahip olduğu 
potansiyelini geliştirmesi bakımından son derece önemlidir (Turan ve Akpınar, 2008, s.122). 
Ülkelerin izlediği eğitim politikalarının başında, “bütün vatandaşları resmi dili okuyan ve 
yazan bireyler yapmak” gelir. Bu amaçla, hem örgün hem de yaygın eğitimde, resmi dilin 
öğretimi, bütün eğitim ve öğretim çalışmalarının en başında yer almakta ve diğer eğitim 
faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır (Tosunoğlu, Tosunoğlu ve Arslan, 2008, s.118).  

 
Ülkemizde, okuma yazma öğretimi, Cumhuriyet’in İlanı’ndan günümüze kadar, daima eğitim 
çalışmalarının en başında yer almıştır. 1928 Harf İnkılabı’yla birlikte, hem örgün hem de 
yaygın eğitim yoluyla, bütün vatandaşlara okuma yazma öğretme çalışmaları sürdürülmüştür. 
Cumhuriyetimizin mimarı büyük Atatürk, yeni eğitim çalışmalarının da mimarı olmuştur 
(Tosunoğlu, Tosunoğlu ve Arslan; 2008, s.119). Ülkemizde bitişik eğik yazı öğretimine 
Atatürk döneminde başlanmıştır. Atatürk, kara tahta başında Yeni Türk Latin Harfleri’nin 
örneklerini, bitişik eğik el yazısı ile göstermiştir. Atatürk döneminin kuşağı; yaşlısı genci, 
bitişik eğik yazıyı, çok iyi öğrenmiş ve yıllarca kullanmıştır. O döneme ait diplomalar, nüfus 
cüzdanları, tapu kayıtları vb. birçok belge; bitişik eğik yazı ile matbaada basılmışçasına açık, 
işlek ve estetik olarak yazılmıştır (Güneş, 2006, s.18). Bitişik eğik yazı, yeterli motor ve kas 
becerisinin oluştuğu çocuklarda, bir kelimeyi oluşturan harflerin, doğru bağlantılar yapılarak; 
hızlı, akıcı, okunaklı ve sağa eğik yazılmasıdır. Öğrencinin, bir kelimeyi yazarken kesintisiz 
hareket etmesi, yazıda kazandığı akıcılık, kalemi doğru tutma başarısı özellikle resim yapma 
becerisini olumlu yönde etkilemektedir. Bitişik eğik yazının estetik boyutu, resim ve müzik 
gibi sanatların icrasını kolaylaştırmakta ve geliştirmektedir (Coşkun, 2011, s.30-31). Bitişik 
eğik yazı, kesintisiz hareketlerden oluştuğundan, hızlı yazma ve hızlı düşünmeyi destekler 
(Akyol, 2005, s.52). Ayrıca, bitişik eğik yazı, öğrencilerin estetik anlayışını destekler (Kazu 
ve Ersözlü, 2006). 

 
Bitişik eğik yazı; okuyup yazan kişinin kullandığı, günlük el yazısıdır. Herkesin kullandığı 
günlük el yazısının biçimi kişilere göre değişir. Çünkü kişilerin el yetisi ve titreşimi farklıdır. 
Kişisel özelliği olan bitişik eğik yazının, okullarda öğretilen standart biçimi ve yazma 
kuralları vardır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir: 
1. Bitişik eğik yazı okunaklı, akıcı ve güzel olur. 
2. Harflerin gövde büyüklükleri, üst ve alt uzantıları eşit ölçüde olur. 
3. Harf biçimleri önerilen biçimlere uygun yazılır. 
4. Harfler arasındaki aralık sık ya da seyrek olarak bırakılmaz. 
5. Satırların uzunluğu, sıklığı ya da seyrekliği önemlidir. 
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6. Bitişik eğik yazının kolay ve çabuk yazılması için harfler kurallara uygun biçimde birbirine 
bağlanır. 
7. Harflerin biçimlerinde, yazarken elin güçlük çekeceği kıvrıntı ve büküntüler olmamalıdır. 
8. Yazının güzelliğini sağlamak için sayfa yüzeyindeki yerleşimine de özen gösterilmelidir. 
9. Bitişik eğik yazıda dilbilgisi kurallarına dikkat etmek yazının görünüm güzelliği kadar 
önemlidir (Kılıçkan, 2004, s.65).  

 
Bu araştırmada, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma 
becerisine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu araştırmanın genel amacı; ilköğretim dördüncü 
ve beşinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu genel 
amaç doğrultusunda şu alt amaçlar incelenmiştir: 
 
1) Öğrenci görüşlerine göre bitişik eğik yazı yazarken karşılaşılan sorunlar nelerdir? 
2) Öğrenci görüşlerine göre bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yönleri nelerdir? 
3) Bitişik eğik yazıya ilişkin dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin önerileri nelerdir? 
 
2. Yöntem 
2.1. Çalışma Grubu 
 
İlköğretim birinci kademede uygulanan bitişik eğik yazı uygulamasında karşılaşılan sorunları 
tespit etmeye yönelik çalışmada otuz bir tane dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisiyle 
çalışılmıştır. Öğrenciler, İstanbul ili Esenler ilçesi Engin Can Güre İlköğretim Okulu’nda 
okuyan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileridir. Öğrencilerle standartlaştırılmış açık uçlu 
görüşme yapılmıştır. Oluşturulan sorular uzmanlardan görüş alınarak düzenlenmiştir. 
Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Ayrıca araştırmacı görüşme esnasında notlar 
almıştır. Görüşmeler bittikten sonra araştırmacının notları, ses kayıtları ve araştırmacı 
tarafından ulaşılan sonuçlar öğrencilere sunulmuştur. Öğrencilerin değerlendirmeleri ve 
önerileri alınmıştır. Çalışma gruplarıyla, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde 
çalışılmıştır. Çalışma grubuna dahil olan öğrencilerin çeşitli kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler 
Tablo 1’de görüldüğü gibidir.  
 
Tablo 1. Çalışma Grubuna Alınan Öğrencilerin Kişisel Özellikleri 

Değişkenler f % 
Cinsiyet Kız 16 51.61 

Erkek 15 48.39 
Yazı Yazarken 
Tercih Edilen El 

Sağ 28 90.33 
Sol 3 9.67 

Okul Öncesi 
Eğitim Aldınız mı? 

Evet 7 22.58 
Hayır 24 77.41 

 
Doğum Yılı 

2002 10 32.53 
2001 12 38.52 
2000 5 16.13 
1999 4 12.82 
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2.2. Veri Toplama Araçları 
 
Öğrencilerin görüş ve önerilerini almak için kendilerine üç soru soru sorulmuştur. Sorular; 
bitişik eğik yazının olumlu yönlerini, bitişik eğik yazı yazarken karşılaşılan sorunları ve 
bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri belirtme şeklinde ifade edilebilir. 
3. Bulgular   BULGULAR
 
Görüşmecilere yöneltilen “Bitişik eğik yazıyla yazı yazarken karşılaştığınız sorunlar 
nelerdir?” sorusuna öğrenciler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.  
 
Tablo 2. Bitişik Eğik Yazıyla Yazı Yazarken Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğrenci 
Görüşlerine Ait Bulguların Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 
Bitişik Eğik Yazıyla Yazı Yazarken 
Karşılaşılan Sorunlar 

 
f 

 
% 

Yavaş yazılması 16 17.77 
Okunaksız olması 15 16.66 
Harflerin iç içe girmesi  13 14.44 
Harf bağlantılarının zor olması 9 10 
Elin ağrıması 8 8.88 
Eğik yazılamaması 7 7.77 
Çabuk yorulması 7 7.77 
Harflerin kuralına uygun yazılamaması 7 7.77 
Yazının güzel görünmemesi 5 5.55 
Kalemin nasıl tutulacağının bilinmemesi 1 1.11 
Sözcüğü yazdıktan sonra harflerin kuşaklarının 
yapmasının unutulması 

1 1.11 

Noktalı harflerin noktasının konulmasının 
unutulması 

1 1.11 

Toplam 90 100 
 
“Bitişik eğik yazıyla yazı yazarken karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna görüşme 
yapılan otuz bir öğrenciden toplam doksan farklı cevap alınmıştır.  
 
Yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerin %17.77’si bitişik eğik yazının “Yavaş yazılması”nı, 
%16.66’sı “Okunaksız olması”nı, %14.44’ü bitişik eğik yazıda“Harflerin iç içe girmesi”ni, 
%10’u “Harf bağlantılarının zor olması”nı, %8.88’i bitişik eğik yazıyla yazı yazarken “Elin 
ağrıması”nı karşılaşılan sorunlar olarak belirtmişlerdir. Bitişik eğik yazının “Eğik 
yazılamaması”, öğrencilerin bitişik eğik yazıyla yazı yazarken “Çabuk yorulması”, “Harflerin 
kuralına uygun yazılamaması” sorunları ifade edilen tüm sorunlar içinde %7.7’lik yer 
tutmaktadır. İfade edilen görüşlerin %5.55’i, “Yazının güzel görünmemesi”, %1.11’i 
“Kalemin nasıl tutulacağının bilinmemesi” ve “Noktalı harflerin noktasının konulmasının 
unutulması” şeklinde sorunlar yaşandığını belirtmektedir.  
 
Görüşmecilere yöneltilen “Bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yanları nelerdir?” 
sorusuna öğrenciler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.  
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Tablo 3. Öğrenci Görüşleriyle Bitişik Eğik Yazıyla Yazı Yazmanın Olumlu Yanı Olup 
Olmamasının Belirlenmesine İlişkin Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 
Bitişik Eğik Yazıyla Yazı Yazmanın Olumlu 
Yanları Nelerdir? 

 
f 

 
% 

Hiçbir olumlu yanı yoktur. 7 22.58 
Olumlu yanları vardır. 24 77.42 
Toplam 31 100 
 
Görüşme yapılan toplam otuz bir öğrenciden yedi tanesi (%22.58) bitişik eğik yazıyla yazı 
yazmanın hiçbir olumlu yanı olmadığını belirtmiştir. Görüşme yapılan öğrencilerden 
%77.42’si bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yanları olduğunu ifade etmiştir.  
 
Tablo 4. Öğrenci Görüşleriyle Bitişik Eğik Yazıyla Yazı Yazmanın Olumlu Yanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Frekans ve Yüzde Hesaplamaları 
Bitişik Eğik Yazıyla Yazı Yazmanın Olumlu 
Yanları 

 
f 

 
% 

Estetik görünüşü 11 33.33 
Daha hızlı yazılabilmesi 10 30.30 
Kolay yazılabilmesi 8 24.24 
Harflerin birbirinden kopuk olmaması 3 9.09 
Dik yerine eğik yazılması 1 3.03 
Toplam 33 100 
 
Bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yönleri olduğunu ifade eden yirmi dört öğrenci 
toplam otuz üç görüş belirtmiştir. Öğrenci görüşlerinin %33.33’ü bitişik eğik yazının “Estetik 
görünüşü”nü, %30.30’u “Daha hızlı yazılabilmesi”ni, %24.24’ü “Kolay yazılabilmesi”ni, 
%9.09’u “Harflerin birbirinden kopuk olmaması”nı, %3.03’ü “Dik yerine eğik yazılması”nı 
bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yönü olarak ifade etmiştir.  
 
Öğrencilere yöneltilen “Bitişik eğik yazıyla ilgili önerileriniz nelerdir?” sorusuna farklı 
nitelikte öneriler alınmıştır. 

  
Tablo 5. Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrencilerin Önerilerine Ait Bulguların Frekans ve 
Yüzde Tablosu 
Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrenci Önerileri   f   % 

Harflerin yazılış şekli kolaylaştırılacak şekilde 
yeniden düzenlenmeli 

9 26.47

Bitişik eğik yazı ya da dik temel yazı yazmak 
öğrenci tercihine bırakılmalı 

6 17.64

Bitişik eğik yazı kaldırılmalı, dik temel harflere 
dönülmeli 

  5 14.70

Eğik yerine dik yazı yazılmalı 3 8.82 
Harflerin bitişik yazılma zorunluluğu kaldırılmalı 2 5.88 
Türkçe dersinden bağımsız bir el yazısı dersi olmalı 2 5.88 
Büyük harflerle yazıldığında da yazının estetik 
görünebileceği yeni bir yazılış şekli geliştirilmeli 

2 5.88 
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Büyük ve küçük F ve M harflerinin yazılış şekli 
değiştirilmeli 

1 2.94 

Önce dik temel harflerle başlayıp ileriki sınıflarda 
bitişik eğik yazı öğrenilmeli 

1 2.94 

Harflerin bağlantısının daha kolay olacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi gerekli 

1 2.94 

Büyük harfler de küçükleri gibi bağlanmalı 1 2.94 
Sadece Türkçe dersinde kullanılmalı 1 2.94 
Toplam 34 100 
 
Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci önerilerinin %26.47’si “Harflerin yazılış şekli 
kolaylaştırılacak şekilde yeniden düzenlenmeli”, %17.64’ü “Bitişik eğik yazı ya da dik temel 
yazı yazmak öğrenci tercihine bırakılmalı”, %14.70’i “Bitişik eğik yazı kaldırılmalı, dik temel 
harflere dönülmeli”, %8.82’si “Eğik yerine dik yazı yazılmalı”, %5.88’i “Harflerin bitişik 
yazılma zorunluluğu kaldırılmalı”, “Türkçe dersinden bağımsız bir el yazısı dersi olmalı”, 
“Büyük harflerle yazıldığında da yazının estetik görünebileceği yeni bir yazılış şekli 
geliştirilmeli”, %2.94’ü “Büyük ve küçük F ve M harflerinin yazılış şekli değiştirilmeli”, 
“Önce dik temel harflerle başlayıp ileriki sınıflarda bitişik eğik yazı öğrenilmeli”, “Harflerin 
bağlantısının daha kolay olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekli”, “Büyük harfler de 
küçükleri gibi bağlanmalı”, “Sadece Türkçe dersinde kullanılmalı” şeklindedir.  
 
4. Tartışma ve Sonuç  
 
“Bitişik eğik yazıyla yazı yazarken karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna görüşme 
yapılan öğrencilerden şu cevaplar alınmıştır: 
 
Bitişik eğik yazının “Yavaş yazılması”, “Okunaksız olması”, bitişik eğik yazıda “Harflerin iç 
içe girmesi”, “Harf bağlantılarının zor olması”, bitişik eğik yazıyla yazı yazarken “Elin 
ağrıması”, bitişik eğik yazının “Eğik yazılamaması”, öğrencilerin bitişik eğik yazıyla yazı 
yazarken “Çabuk yorulması”, “Harflerin kuralına uygun yazılamaması”, “Yazının güzel 
görünmemesi”, “Kalemin nasıl tutulacağının bilinmemesi” ve “Noktalı harflerin noktasının 
konulmasının unutulması” şeklindedir. 
 
Literatürde bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşlerine yer veren az sayıda araştırma vardır. 
Ancak ses temelli cümle yöntemine göre ilkokuma yazma ve bitişik eğik yazı öğretimi 
sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini inceleyen pek çok araştırma 
mevcuttur. Kadıoğlu (2012), Aytan, Güney ve Gün (2010), Özgün (2010),  Öğreten (2008), 
Şahin (2008), Çevik (2006), Tok (2001), Alyıldız (2011), Coşkun (2011), Aktürk (2009), 
Zayim (2009), Çatak (2008), Şahin (2008), Tok, Tok ve Mazı (2008), Tosunoğlu, Tosunoğlu, 
ve Arslan (2008), Bektaş (2007), Biber (2007), Samancı (2007), Yurduseven (2007),  Acat ve 
Özsoy (2006), Bayraktar (2006), Çevik (2006), Korkmaz (2006), Özsoy (2006), Sağırlı 
(2006) ve Uguz (2006) araştırmalarında öğretmenler, ilkokuma yazma ve bitişik eğik yazı 
öğretimi sürecinde bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Çiftçi (2005), Karaman 
ve Yurduseven (2008), öğrencilerin bitişik eğik yazıyı okuma ve yazmada zorlandıklarını 
belirtmiştir. Belet ve Karadağ (2008)’a göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin yoğun olarak 
dile getirdikleri sorunlardan biri de el yazısı öğretiminin zor bir yöntem olduğu yönündeki 
görüşleridir. Engin (2006), “D” harfinin yazımında zorluk yaşandığını ifade etmiştir. 
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Görüşmecilere yöneltilen “Bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yanları nelerdir?” 
sorusuna görüşme yapılan toplam otuz bir öğrenciden yedi tanesi bitişik eğik yazıyla yazı 
yazmanın hiçbir olumlu yanı olmadığını belirtmiştir. Görüşme yapılan öğrencilerden yirmi 
dört tanesi bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yanları olduğunu ifade etmiştir. Bitişik 
eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yönleri olduğunu ifade eden yirmi dört öğrenci toplam 
otuz üç görüş belirtmiştir. Öğrenci görüşleri, bitişik eğik yazının “Estetik görünüşü”nü, “Daha 
hızlı yazılabilmesi”ni, “Kolay yazılabilmesi”ni, “Harflerin birbirinden kopuk olmaması”nı, 
“Dik yerine eğik yazılması”nı bitişik eğik yazıyla yazı yazmanın olumlu yönü olarak ifade 
etmiştir.  
 
Araştırma bulgusuyla paralellik gösteren çalışmalar şunlardır: Arslan ve Ilgın (2010), bitişik 
eğik yazının öğrencilere yazma isteği ve estetik zevk kazandırdığını, karakter gelişimini 
olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir. Turan (2010), öğrencilerin bitişik eğik yazıyı daha 
hızlı yazdıkları sonucuna ulaşmıştır. Kazu ve Ersözlü (2006), araştırmasında bitişik eğik 
yazının okumayı olumlu etkilediği sonucunu bulmuştur. 
 
“Bitişik eğik yazıya ilişkin önerileriniz nelerdir?” sorusuna görüşme yapılan öğrencilerden şu 
cevaplar alınmıştır: 
 
“Harflerin yazılış şekli kolaylaştırılacak şekilde yeniden düzenlenmeli”, “Bitişik eğik yazı ya 
da dik temel yazı yazmak öğrenci tercihine bırakılmalı”, “Bitişik eğik yazı kaldırılmalı, dik 
temel harflere dönülmeli”, “Eğik yerine dik yazı yazılmalı”, “Harflerin bitişik yazılma 
zorunluluğu kaldırılmalı”, “Türkçe dersinden bağımsız bir el yazısı dersi olmalı”, “Büyük 
harflerle yazıldığında da yazının estetik görünebileceği yeni bir yazılış şekli geliştirilmeli”, 
“Büyük ve küçük F ve M harflerinin yazılış şekli değiştirilmeli”, “Önce dik temel harflerle 
başlayıp ileriki sınıflarda bitişik eğik yazı öğrenilmeli”, “Harflerin bağlantısının daha kolay 
olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekli”, “Büyük harfler de küçükleri gibi bağlanmalı”, 
“Sadece Türkçe dersinde kullanılmalı”.  
 
Araştırma bulgusuyla paralellik gösteren çalışmalar şunlardır: Duran (2011), araştırmasına 
katılan öğretmenlerin %16’sının ilkokuma yazma öğretimi sırasında kullanılan bitişik eğik 
yazı harflerinin tamamının yazım şekillerini uygun bulmamalarını ve bir an önce dik temel 
harflerle ilkokuma yazma öğretimine geçme istekleri olduğunu belirtmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre görüşmeye katılan öğretmenlerin tamamına yakınının D harfinin, üçte 
ikisinden fazlasının T harfinin, yarısından fazlasının Z ve B harflerinin, yarıya yakınının L 
harfinin yazım şeklinin değişmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Arslan ve Ilgın (2010), 
öğretmenlerin birinci sınıfta dik temel yazı ile başlanması gerektiğini savunmaktadır.  
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GÜNÜMÜZ FİNANS ve BANKALIK SEKTÖRÜNÜN KRİZ DÖNEMLERİNDE 
LİDERLİK MODELİ VE UYGULAMALARI 1 

 
Selami GÜNEY∗ 

Öz 
Liderlik kavramı belirli amaç ve şartlar altında başkalarının faaliyetlerini etkileme ve 

yönlendirme faaliyetidir. Liderlik aslında bir sanattır da diyebiliriz. Liderlik bir amaca uygun 
olarak hareket eden, diğer iş gören veya bireylerin davranışlarını etkilemektir.  Liderlik 
genellikle bir örgüt yapısı içerisinde kullanılan ve etkin rol oynayan yapıdır. Bu yapı 
günümüzde oldukça yoğun kullanılmaktadır. Örgütsel yönetim, performans ve verimlilik 
günümüzde işletmeler açısından giderek önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Özellikle 
finans ve bankacılık sektörü içerisinde bu durum daha net görülmektedir. Birçok işletme 
örgütsel yönetim ve performans ilişkisi yönünde çalışmalar yapmakta ve iş görenlerin iş 
verimlilik ve performans düzeylerinin iyileştirilmesi yönünde uygulamalar 
gerçekleştirmektedir. Bir örgüt içerisinde lider modeli diğer örgüt üyelerinin model aldığı ve 
dikkatle izlediği bir olgudur. İyi bir lider örgüt üyelerinin aktif performans ve verimlilikleri 
üzerinde etkili olmaktadır. Kurumsal bir kimliğe sahip işletmenin yönetim modeli ve 
uygulamaları iş görenler açısından önemlidir. Liderlik modelini bir etkileme süreci ve iş 
görenler açısından bu süreci yönlendiren ilişki bütünü olarak da tanımlayabiliriz. Bir başka 
açıdan liderliği belirli bir insan grubunu belli ortak bir amaca yöneltme kapasitesi ve başarısı 
olarak da yorumlayabiliriz. Bu çalışmada kriz odaklı ve kriz dönemlerinde bankacılık ve 
finans sektöründe liderlik modelinin finansal ve bankacılık kurumlarında etkinliğinin literatür 
açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz bankacılık sektöründe 
uygulanan liderlik uygulamalarına ilişkin çalışmalar literatür açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Model, Örgüt, Banka, Finans, Kurum, İş gören, 
Performans, Verimlilik 

TODAY’S FINANCIAL AND BANKING IN TIMES OF CRISIS LEADERSHIP 
MODEL AND IT’S APLICATIONS 

Abstract 
The concept of leadership is theactivity of affecting and directing others’ activities 

under certain aims andconditions. Actually, we can say that leadership is an art. Leadership 
isaffecting the ones acting and serving for one purpose or behaviors ofindividuals. Leadership 
is generally a structure used in an organizationalstructure and taking an active role in it. This 
structure is densely usednowadays. Today, organizational management, performance and 
efficiency have becomea concept gaining importance gradually in terms of businesses. This 
conditionis seen more clearly especially in finance and banking sector. Many businessescarry 

                                                            
1 Bu Çalışma 28.06.2012 tarihinde 1 nci Uluslararası Kültür Kongresi Ankara’da Bildiri Olarak Sunulmuştur.  
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out studies in terms of organizational management and performancerelation, and perform 
some practices concerning amelioration of job efficiencyand performance levels of wage 
earners. Leader model within an organization isa fact taken as model and carefully monitored 
by other members of organization.A good leader is effective on active performance and 
efficiency of organizationmembers. Management model and practices of a business having a 
corporateidentity is important for wage earners. We can also define the leadership modelas an 
affecting process and the whole relation directing this process for wageearners. In other 
words, we can interpret the leadership as the capacity andsuccess of directing a certain group 
towards a mutual aim. In this study,evaluation of efficiency of leadership model in finance 
and bank institutionsin literature terms in crisis oriented and crisis periods in banking 
andfinance sector has been carried out. In this study, studies concerningleadership practices 
applied in today’s banking sector have been evaluated inliterature terms.  

Key Words: Leadership, Model, Organization, Bank,Finance, Institution, Wage earner, 
Performance, Efficiency 

GİRİŞ 
Geçmişten günümüze kadar finans ve bankacılık sektörü uygulamaları ile çalışmaları 

birçok alanda etkin olarak kullanılmıştır. Artık finans ve bankacılık sektörü hayatımızın bir 
parçası haline gelmiştir. Toplum açısından bankacılık sektör uygulamaları ve işlevleri daha 
fazla önem kazanmıştır. Sektörün işlevselliği ve müşteri memnuiyeti açısından; bankacılık ve 
finans sektörü özellikle liderlik kavramı üzerinde önemle durmaktadır. Bankacılık sektörünün 
yapısını ekonomik ve hizmet kavramları açısından iki farklı boyutta değerlendirilmektedir. Bu 
değerlendirme hem ekonomik anlamda hem de hizmet anlamında yapılan bir işlemdir. Hizmet 
akdinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, risk ve olası sorunların 
bertaraf edilmesi banka açısından önemlidir. Banka çalışanlarından daha fazla verimlilik ve 
performans sağlayabilmesi için liderlik kavramını çok iyi sağlanması gerekir. Birçok alanda 
olduğu gibi bankacılık alanında da kadın çalışların sayısı oldukça yüksektir. Kadın ve erkek 
çalışanları ayrı ayrı değerlendirmek yanlış olur. Fakat bu alanda da yapılan çalışmalara yer 
verildiğini görebiliriz. Liderlik konusunda kadın ve erkek rollerin farklılaştığını da görebiliriz. 
Kadın liderler ile erkek liderler arasında oluşan bu farklılıklar diğer çalışanlar üzerinde önemli 
etkiler meydana getirmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren bazı bankalarda “Çalışma 
Yaşamında Esnekliğe Duyulan İhtiyaç” konu başlıklı (Karlıdağ) tarafından yapılan çalışmada  
grup yöneticileri ve genel yöneticiler arasında kadınların iş hayatında daha aktif olmak 
istedikleri, yönetim noktasına yükseldikçe “klasik liderlik” tanımının da değiştirildiği 
belirtilmektedir. Yine cam tavan engeli ve turizm işletmelerinde kadın erkek yönetim 
farklılaşmasında “Cam tavan engeli, rol model eksikliği, sermayenin yönetiminin erkeklerin 
elinde oluşu, kadın popülasyonunun erkeklere göre daha az eğitim alması ve benzeri 
durumların aşılması gerekliliği ortaya çıkmıştır” (Coşkunaydın, 2012).  

Yine cam tavan engeli konusunda yapılan bir başka çalışmada, cam tavan konusunda 
kadın yöneticilere fazla yer verilmediği ve erkek yöneticilerin kadın yöneticiler üzerinde 
hâkimiyet sağladığı yönünde tespitler bulunduğu gösterilmiştir (Günden; Korkmaz, 
Yahyaoğlu, 2012: 1-26). Yine çalışmanın konusu hakkında paralellik gösteren bir başka 
çalışmaya baktığımızda, kurumsal işletmelerde “Kurumsal yönetim ve uygulamalarının 122 
çalışan üzerinde uygulama yapılmış ve liderlik ile kurumsal yönetimin çalışanlar üzerinde 
etkili olduğu, liderlik stratejisinin çalışanların motivasyon ve performansları üzerinde 
yükselme sağladığı sonucuna ulaşılmıştır” (Korkmaz, Savaş, Yahyaoğlu, 2012: 1-15).  
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Liderlik kavramının ve uygulamalarının daha çok kurumsallaşmış işletmelerde yoğun 
olarak kullanıldığını görülmektedir. Bu nedenle kurumsallaşmış banka ile finans 
kurumlarında liderlik uygulamalarının sıklıkla yapıldığını görmekteyiz. Yine yapılan bir 
çalışmada son yirmi yıl içerisinde kadın liderlerin iş dünyası içerisinde aktif olarak yer aldığı 
gözlenmektedir. “Son yirmi yıl içerisinde iş dünyasında kadın yönetici ve liderlerin giderek 
yoğunlaşan şekilde yer aldığı gözlenmektedir. Fakat çalışan kadın sayısındaki artış ve iş 
dünyasında kadınların ağırlığının artmasına karşın en üst düzeyde kadın yönetici ile lider 
sayısının az olduğu gözlenmektedir” (Uzun, 2005: 1-104).  

Günümüzde özgürleştirici liderlik modelinin sıklıkla kullanıldığını görülmektedir. 
Özellikle özel alanda bu çalışmaların daha yoğun olduğu görülmektedir. 1996 yılında 
İngiltere’de yapılan bir araştırmada, “Özgürleştirici Liderlik Modeli” nin hem çalışanlar hem 
de liderler açısından verimlilik sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (Beycioğlu ve Dönmez, 2009: 
71-93). Özgürleştirici Liderlik Modelinde 38 farklı liderlik davranış şeklinin yer aldığı 
belirtilmektedir. Bunlar yine bazı başlıklar altında toplanmıştır.  

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve KAVRAMI  
Belirli bir grup ya da insan topluluklarının herkesçe anlaşılır şekilde bir amacın 

gerçekleştirilmesi için birlikte hareket eden topluluğa örgüt denir (Terzi, 2000: 1). 

Örgüt; insan ve toplulukların belirli bir amaç ya da hedefe ulaşmalarını sağlayan sosyal 
bir araçtır. Belirli bir amaç ya da hedefe ulaşmada birlikte hareket sağlayan gruplar örgütü 
oluşturur. Bireylerin birlikte hareket etmesi ile belirlenen hedeflere ulaşmada kullanılan en 
etkili materyal iletişimdir. Doğru kullanılmayan iletişim örgüt başarısını olumsuz etkileyen en 
önemli faktördür. Bu olumsuzluk ortak amaçların belirlenmesi hususunda örgüt üyelerinin 
tutum ve davranışlarını etkiler (Dönmez, Korkmaz, 2011).  

İletişim örgüt bireylerine neyi neden yapmaları gerektiğini açıklamada yardım eden, 
bireylere örgütsel sorumluluk duygusunu aşılayan örgüt üyelerini örgüte ve birbirine bağlayan 
bir araçtır(Dönmez, Korkmaz, 2011). 

Örgüt; iki veya daha fazla insanın ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 
topluluğudur. Bu topluluk belirli disiplin kuralları ve ortak alınan kararlar çerçevesinde 
davranış sergiler. Topluluğun ortak hareketi başarıya ulaşmanın en önemli faktörüdür. Örgüt 
içerisinde meydana gelen olumlu ya da olumsuz olaylar, örgütün karşılıklı gerçekleştirdiği 
davranış biçimidir. Örgüt üyesi olan birey; yaptığı işten ne kadar zevk alır ve örgüt içerisinde 
uygulanan kurallara ne kadar bağlı kalırsa başarıya ulaşmak da bir o kadar kolay olur. Yine bu 
konuda söylenmiş bir söze baktığımızda bu durumu daha iyi anlatmaktadır (Baltaş, 2010: 27).  

 “İşten ne kadar zevk alıyorsan kazancında o kadar fazla olacaktır.” (M.Twain) 

Bir örgütün yapısını karşılıklı davranış biçimi ve uygulamalar tanımlar. Örgüt yapısını 
oluşturan davranış biçimleri ve örgütün doğası, örgütten örgüte değişiklik gösterir. Örgüt 
başarısının sağlanabilmesi için; örgüt içerisindeki bireyler ikili davranış içerisinde bulunur.  

Bu tip davranışlar genellikle bir tip yapı ile tanımlanmaktadır. Bazı örgütler biçimsel 
olarak birincil derecede kabul edilir. “Biçimsel olarak kabul edilen örgütler genellikle birincil 
önem arz eder” (Hiks, 1979: 18).  

Biçimsel olarak hareket eden örgüt yapısında;  yapılan çalışmalar eş güdümlü ve 
ilişkiler düzenlenmiş şekildedir. Ayrıca her örgüt yapısında kendine özgü bir hiyerarşi düzeni 
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ve kontrol mekanizması bulunur. Bu mekanizma yetkileri belirlenmiş kontrol ve denetim 
bireyleri tarafından idare edilen, belirli topluluklar halinde farklı görevlerde bulunan 
bireylerden oluşur. Oluşan her birey örgüt içerisinde belirli bir görevi üstlenmiştir.  

Bir örgütün her bir bireyi, bir zincirin halkaları gibidir. Bu halkalardan birisinin 
kopması ya da zarar görmesi durumunda diğer örgüt üyelerinin de zarar görmesi kaçınılmaz 
bir sonuçtur. Yine her örgütün bir kültür değeri bulunur. Kültür; toplumdan topluma, aileden 
aileye, bireyden bireye ve örgütten örgüte değişiklik gösterir. Kültür kuralları ve uygulamaları 
yapının işleyişine göre değişir. Aynı kara parçası üzerinde yaşayan topluluklar içerisinde bile 
bu kültürel değerler farklıdır. Kültür farklılıklarını oluşturan faktörler arasında, gelir, dil, 
kural, anlayış, örf ve adetler, coğrafik yapı ve yönetim şekli bulunur. Kültür tanımlamasında 
literatürde birçok farklı görüş vardır. Fakat kültür nedir, nasıl tanımlanabilir ve kültür 
nelerden oluşur? Sorularına doğru cevap vermek gerekir.  

Yukarıdaki sorulara verilen cevaplara bakıldığında;  günümüzde kültür konusu ile 
ilgilenen herkesi tatmin edecek bir tanımın olmadığı gerçeğidir. Her ne kadar bütün 
tanımlarda bazı farklılıklar olsa da genel olarak kullanılan kültür tanımına bakıldığında; 
“öğrenilen ve paylaşılan değerler, inançlar, davranış özellikleri ve semboller toplamı” 
şeklindedir (Koçel, 2003: 30).  

Her toplumum kendine özgü bir kültürü olduğu gibi, o toplum içerisinde yer alan 
örgütlerinde kendine özgü bir kültürü bulunur. Sosyal sistem olarak toplum içerisinde yaşayan 
örgütler, içerisinde bulunduğu çevre ile sürekli olarak alışveriş içerisindedir.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi, kültür kavramının tam olarak ne olduğu açıklanmış değildir. 
Ayrıca bu kavramı örgütle birlikte kullanan bilim adamı ve araştırmacılara göre “Örgüt 
Kültürü” kavramının da tam bir uzlaşı ile tanımlandığını söyleyemeyiz. Fakat örgüt 
kültürünün bir sistem olarak düşünmesi sonucunda, her örgütün sahip olduğu bir kültür ve bu 
kültürün bir parçası haline gelmiş örgüt yapıları olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.  

Konuya daha geniş bir perspektifle yaklaşılması durumunda ise örgüt kültürünün sektör 
kültürü yani örgütün faaliyet gösterdiği iş koluna özgü kültürün bir alt sistemi olduğu 
görülmektedir. Bu durumda örgüt kültürü, sektör kültürünün, sektör kültürü ise toplum 
kültürünün bir parçası niteliği taşımaktadır. Aynı şekilde örgüt kültürü de bölümlerin kültürü 
ve bireysel kültür gibi çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır. 

Endüstriyel ve sanayi toplumlarında özellikle bu alanda çalışmalar yapan sosyologlar ve 
insan bilimciler; örgüt kültürünü farklı yön ve biçimlerde değerlendirerek tanımlamaya 
çalışmıştır.  

Schein’e göre örgüt kültürü, örgüt içinde çalışan grupların keşfettiği, geliştirdiği temel 
fikirler ve düşüncelerdir (Hofstede, 1990: 286).  

Peter ve Waterman ise örgüt kültürünü, baskın ve paylaşılan değerlerden oluşsan, 
çalışanlara sembolik anlamlarla yansıyan, örgüt içindeki hikâyeler, inançlar, sloganlar ve 
masallardan meydana gelmiş yapı olarak tanımlarlar (Hofstede, 1990: 286).  

Hofstede, örgüt kültürü tanımları üzerinde bir görüş birliği olmadığını, buna rağmen 
örgüt Kültürünün sahip olduğu nitelikler konusunda birçok yazarın görüş birliği içinde 
olduğunu vurgulamaktadır(Hofstede, 1990: 286).  
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Örgüt kültürü, örgütün her kademesinde çalışan personelin davranışlarını ve dolayısıyla 
örgütün genel görüntüsünü şekillendiren değer, düşünce ve normlar bütünü olarak 
tanımlanabilir.  

Örgüt kültürünü daha kapsamlı şekilde tanımlayan bir tanıma göre; “örgüt kültürü, tüm 
personelin davranışlarını ve örgütün genel görüntüsünü şekillendiren, semboller aracılığıyla 
öğrenilebilen ve öğretilebilen, kuşaktan kuşağa aktarılabilen değişebilen nitelikteki değer, 
düşünce ve normlar bütünüdür” (Ataman, 2002: 520).  

Örgüt kültürü ile ilgili yapılan çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar genelde 
soyut ya da somut yönde odaklanmıştır. Kavramı tanımlayan bir grup yazar; örgüt kültürünü 
değer, norm, düşünce, duygu ve inançların oluştuğu bir kavram olarak ele almaktadır. Bazı 
yazarlara göre ise örgüt yapısı içerisinde direkt olarak gözlene bilen kavramları ele almıştır. 
Bunlar; “törenler, hikâyeler, kıyafet, dil ve gelenek” şeklindedir. Örgüt kültürünü daha çok 
gözleyip izleyerek bir takım değerler bütünü oluşturan yazarlara göre yapılan tanımlar fiziksel 
normlar üzerine oturtulmaktadır (Ataman, 2002: 520).   

Yine bazı araştırmacılara göre ise örgüt, süreklilik arz etmek zorundadır. Buna yönelik 
yapılan bir tanımlama aşağıdaki gibidir.  

 “Bir örgütün kültürünün oluşabilmesi için uzun bir geçmişi ve sürekli çalışanlarının 
bulunması zorunludur (Edgar, 2002: 6).  

Örgüt kültür ve sürecini anlayabilmek için öncelikli olarak örgüt kültürünün tarihçesi ve 
önemini bilmek gerekir. Örgüt kültürünün geçmişi ve örgüt kültürünün önemini arttıran 
nedenleri bir başlık altında toplayarak incelememiz gerekir.  

ÖRGÜT ve SEMBOLLER  
Semboller genellikle özel bir kod değeri oluşturur. Bu kod oluşturduğu değerle bir 

bütünlük sağlar. Günümüzde semboller belirli kodlarla hatırlanır. Bunlar; bir işletme ya da 
markanın logosu şeklinde ifade edilebilir. Semboller kendiliğinden oluştuğu gibi örgüt ya da 
toplumlar tarafından oluşturula da bilir. Bazı semboller örgütün kültür yapısı ve değerleriyle 
paralel olduğu gibi, anlam bütünlüğü de sağlayabilir. Özellikle semboller örgütün kültür 
yapısına uygun olan değerlerden oluşmaktadır. Semboller örgüt açısından anlam zenginliği 
oluşturan, örgüte heyecan veren, örgüt bireylerini yönlendirip sözel ve davranış biçimlerini 
şekillendiren değerdir.  

 “Semboller, anlam zenginliği oluşturan, heyecan uyandıran ve bireyleri eyleme 
yönlendiren, sözel, davranışsal ifadeler ve çeşitli fiziksel nesneler olabilir (Şişman, 1994: 68).  

 “Örgütün geçmişteki başarıları, kurucuların ya da aktüel olarak önemli kişilerin 
konuşmaları, jestleri, eylemleri veya örgüt çalışanlarından herhangi birinin yarattığı ve 
öyküye dönüşmüş ilginç bir olayı giderek kalıcı bir sembole dönüşür ve bir mesaj içerir. 
Semboller davranışları düzenleyip yarattıklarından örgüt gerçeği üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptirler ve açıklayıcı bilgiler taşırlar” (Erdem, 1996: 35).  

 “Semboller, hem örgüt kültürünün bir yansımasıdır, hem de örgütte güçlü ve olumlu bir 
kültürün oluşumuna katkı sağlar. Kültür ile semboller arasında bir ilişki vardır. Semboller 
kültürün yerleşmesine yardımcı olan, çalışanlar için anlam taşıyan nesneler, resimler, 
faaliyetler veya olaylardır. Bu semboller sayesinde örgüt üyelerinin duyguları olumlu yönde 
gelişir, rol ve görevlerine karsı ilgi, arzu ve heyecan artar. Ayrıca semboller aynı örgütün 
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üyelerinin birbirlerini tanımalarını, yakınlaşmalarını ve dayanışmalarını güçlendirmelerine de 
aracılık eder” (Uzun, 2000: 31). 

 “Ayrıca örgüt içi bireylerin dışında örgüte yeni katılan bireyler de örgütsel yasamda 
etkili olan değerleri, inançları, normları büyük oranda bu semboller aracılığıyla tanımakta ve 
öğrenmektedirler. Bu yönüyle örgütsel semboller, örgüt üyeleri arasında kullanılan bir iletişim 
aracı olmanın yanında örgütsel sosyalleşme sürecinde de önemli bir öğrenme aracı 
olmaktadır” (Şişman, 1994: 69).  

 “Bazen üst düzey yöneticiler varsayılan pek çok statü sembolünün oluşumuna neden 
olan uygulamaları bilinçsizce yapabilirler. Mesela, herhangi bir yöneticiye ayrıcalıklı bir 
odanın verilmesi çoğu zaman özel bir nedenden değil, sadece o sırada o odanın bos 
olmasından kaynaklanabilir. Ancak örgüt çalışanları arasında, her davranışın kendine özgü bir 
anlamı olduğu kanısı gelişmiştir” (Michael, 1996: 37).  

Fiziksel, sözel, davranışsal semboller, örgütsel yasamı paylasan üyelerin bu yasama 
yönelik ortak yorumlarını oluşturur ve örgütlerde hemen, hemen her şey bir sembol olarak 
işlev görebilir. Bunun minimum kriteri, temelde basit ve karmaşık olmak üzere ikiye 
ayrılabilir.  

 “Birinci sınıfa giren sembollerde birey karşılaştığı zaman hemen algılar. Sözgelimi üst 
yöneticinin odasına girildiğinde girişteki tören, odanın büyüklüğü, dekorasyonu içeri girene 
simgesel anlamda “patron benim” diye bağırır. Oda, giren herkesi, orada çalışan insanın 
önemi ve gücü konusunda etkilemek amacıyla tasarlanmıştır. İkinci sınıfa giren sembollerde 
karmaşık özellikler tasar. Bunlar örgütsel yasamın derinliklerine kadar inen sembollerdir. 
Törensel faaliyetler, gelenekler, espri anlayışı vb. örgüt yaşamına zenginlik katar” (Sargut, 
2005: 74).  

 “Semboller, son yıllarda, özellikle başarılı isletmelerde, çalışanlar arasında statü 
farklılıklarını en az hissettirecek veya is yasamı dışında hissettirmeyecek ve kader ortaklığı 
duygusu uyandıracak yönde gelişme göstererek, çalışanların ise ve örgüte karsı 
motivasyonunu ve bağlılığını arttırıcı etkide bulunmaktadır” (Varol, 1993: 201).  

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TARİHÇESİ ve ÖNEMİ  
1930'larda Chester Bernard ve Elton Mayo tarafından;  örgütlerde biçimsel olmayan 

yapıları ele alarak bu örgütlerin doğasını, değer, norm ve duyguları incelenmiştir. Daha 
sonraları Katz ve Kahn, her örgütün kendine özgü bir kültürü olduğunu vurgulamıştır 
(Hofstede, 1990: 286-316).  

1960'larda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) HarsisonTrice liderliğinde bir grup 
araştırmacının başlattığı çalışmalar ve İngiliz BarryTurner'ın "Endüstriyel Alt Kültürün Keşfi" 
adlı çalışması ile Pettigrew'in "Örgüt Kültürleri Üzerine" adlı makalesi örgüt kültürü üzerine 
yapılan ilk çalışmalar olarak öne çıkmaktadır (Rutherford, 2001: 372).  

1980 li yıllardan sonra önem kazanan örgüt kültürü; Pettigrew'in Administrative 
Science Quarterly'de 1979'da yayınlanan "Örgüt Kültürleri Üzerine" (On Studying 
Organizational Cultures) adlı makalesi bu ivmenin başlangıcı olarak kabul edilebilir 
(Yağmurlu, 2011).  

Daha sonra konunun Business Week'in Ekim 1980 sayısı ve Fortune dergisinin Mart 
1982 sayısında tartışılmasıyla konu akademik yazın dışında kamuoyunda da popülerlik 
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kazanmıştır. “Kültür fikri yeni olmamakla birlikte, örgüt bağlamında kültürün tartışılması 
yeniydi. Konu antropologlar, yönetim bilimciler, örgüt bilimciler, iletişim bilimciler ve sosyal 
psikologlar tarafından ilgiyle karşılandı” (Yağmurlu, a.g.e.).  

Japon firmalarının ekonomik başarısı örgüt kültürü kavramının üzerinde önemle 
durulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Japonya’nın Küreselleşme süreciyle birlikte süper 
güç olma idealleri, Avrupa ve Amerika’da artan iflaslar örgütsel başarının temelini oluşturan 
kavramlara paylaşılan değer ve normlar, tutarlı bir vizyon, kahramanlar, törenler gibi 
kavramlara vurgu yapılmasını ve yönelmesini zorunlu kılmıştır.  

Ayrıca Amerikan firmalar ve firma yöneticileri Japon firmaların bu başarılarını daha 
yakından takip etmek ve başarı unsurlarını kendi işletme ve yönetimlerinde kullanmak koşulu 
ile yakından incelemişlerdir. Yine örgütsel yaşamın sadece rasyonel seçimlerden oluşmadığı 
bunun yanı sıra rasyonel olmayan kültürel ve sembolik yönünün olduğunun farkına varılması  
örgüt kültürü kavramını gerçekte ön plana iten şey; Amerikan şirketlerinin Japonya gibi 
toplumlardaki eşdeğer şirketler kadar iyi performans gösterememelerinin nedenini bilmek 
istemeleridir (Terzi, 2000: 21).  

Japon işletmelerin dinamizmi üzerine kafa yormaya başlamışlar, kendilerinde olmayıp 
onlarda olan bir takım kültürel ahlak özellikleri kendilerine örnek almışlar.  

İkinci Dünya Savasının ardından araştırmacılar örgüt içinde gelişen kültürleri 
anlamadan örgütleri değiştirmenin kolay olmadığını örgütsel kültürü hem değişimi engelleyici 
hem de değişim için bir araç olarak görmeye başladılar. Amerikan ekonomisinin 1970’lerdeki 
düşüşü çalışanlar ve yöneticiler arasında büyük kaygı uyandırdı. Yükselen Japon 
ekonomisinden etkilenerek Örgüt Kültürü için gerekli unsurlara ağırlık vermeye başladılar 
(Çetin, 2004: 13).  

“1980'lerden önce yapılan bu çalışmalar, örgütlerdeki biçimsel olmayan ilişkilerin ve 
yapıların önemini vurgulayarak, örgüt kültürü kavramının yaygınlaşmasına zemin 
hazırlamıştır” (Ataman, 1995: 36).  

İş ve çevre faaliyetlerine paralel olarak, örgüt kültürü değişiklik gösterebilir. Bu nedenle 
örgüt; çevreye uyum sağlamak ve dış çevreden gelen geri bildirimleri dikkate almak 
zorundadır. İşletme ve kurum içerisinde örgütten beklenenler ayrıca iş hayatı içerisinde 
başarının sağlanması ve istenilen verimliliği sağlayabilmesini zorunlu kılmaktadır. Yine bu 
çevreye bağlı olarak gelişen faktörler örgüt yapısını geliştirip kültürün yeni normlara 
kavuşmasına katkı sağlar. Geri bildirim örgüt yapısı içerisinde normları geliştirip, paylaşılan 
ortak değerleri daha güçlü hale getirir.  

 “Böylece örgüt kültürü, bir yandan işletmelerin değişen çevre şartlarına adapte olmasını 
sağlarken, bir yandan da değişen koşulların çalışanlar üzerinde yaratmış olduğu tedirginlik ve 
belirsizlik endişelerini gidermeye, firma içi uyumu paylaşılan norm ve değerlerle sağlamaya 
çalışmaktadır” (Ergün, 2003: 9).  

Örgüt yapısı ve işleyişini geliştiren ve örgüt işleyişini şekillendiren farklı norm ve 
değerler de bulunmaktadır. Bu değerler örgüt kültürünün gelişiminde antropolog, sosyolog, 
psikolog ve ekonomistlerin katkılarının yanı sıra bu konuyla ilgili bilimsel çalışmaların 
1970’li yılların sonlarında ve 1980’li yıllarda gelişme göstermesinin esas olarak üç nedeni 
bulunmaktadır:  
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1. Japon firmalarının ekonomik başarısı ve Japonya’ nın 1970’ lerin sonlarına doğru 
ekonomik bir süper güç olmaya yönelmesi birçok araştırmacıyı bunun nedenlerini araştırmaya 
yöneltmiştir.  

2. Japon firmalarının hızlı yükselişlerine eş zamanlı olarak Amerikan firmalarının 
pazar paylarını kaybetmeyle karşı karşıya kalmaları, Avrupa ve Amerika’ da artan iflaslar 
örgütsel başarının nedenleri ve inceliklerini anlamada sıcak bir ilgi yaratmıştır. Bu ilgi 
örgütsel kültürle ilgili bir takım kavramların (paylaşılan değerler ve normlar, tutarlı bir 
vizyon, örgütsel hikayeler, törenler, kahramanlar) gelişimini beraberinde getirmiştir. 

3. Örgütsel araştırmalarda nitel değişkenlerin ölçülmesinde esnek bir özellik 
göstermeyen, pozitivist eğilime karşı doğan tepki sonucunda örgütsel yaşamın rasyonel 
olmayan kültürel ve sembolik yönünün ağırlık kazanması ve araştırmalarda nitel ölçümlere 
ağırlık verilmesi eğilimi önem kazanmıştır.  

Giderek değişen ve gelişen iş çevresinde örgüt kültürünün değeri ve önemi daha 
hissedilir hale gelmiştir. İşletme ve kurumlar ayakta ve hayatta kalabilmek için örgüt kültürü 
ve örgüt yapısını sürekli iyileştirmek, geliştirmek, sürekliliğin devamını sağlayabilmek için 
yeni yeni reformlar geliştirmektedir. Bu reformlar ve rehabilitasyon çalışmaları örgüt 
işleyişini önemli kılmakta ve başarının artmasına katkı sağlamaktadır. Bu tür çalışmalar 
işletmelerin hayatta kalmaları, büyüme ve gelişmeleri için hızla değişen iç ve dış çevre 
koşullarına uyum sağlamalarında oldukça fazla fayda sağlamaktadır. Bu durum yine 
işletmeler açısından bir zorunluluğun gerçekleştirilebilmesi için “işletmede ortak bir takım 
değerlerin varlığı ve bu değerler çerçevesinde çalışılması gerekmektedir” (Ataman, a.g.e. 527-
528).  

Günümüz yöneticisi de bu doğrultuda, iş ortamında çalışma koşullarını etkileyen 
faktörleri bilmek, çalıştırdığı personelin davranışlarını önceden kestirmek ister.  

Her davranışın bir nedeni, oluşan nedenleri ortaya çıkaran faktörler, bu faktörlerin 
gelişmesi ya da ortadan kalkması içinde bir takım yönetsel işleyişler gereklidir. Her bir birey 
ya da toplumum belirli davranış biçimleri, kişisel karakter yapısı ve kişilikleri vardır. Bu 
nedenle her örgütün de bir kişilik yapısı ve karakteri bulunmaktadır. Örgüt içerisinde oluşan 
kişilik yapıları, örgütün genel yapısı hakkında araştırmacılara ve işletme yöneticilerine 
ipuçları verir.  

Günümüz işletmelerinde çalışanların yönlendirilmesi, verimlilik ve performanslarının 
arttırılması, kalite yönetiminin daha etkin hale getirilmesi için örgüt yapısının ve karakterinin 
iyi bilinmesi gerekir. Çalışanların yönetilmesi, arzu edilenin kolay yaptırılması ve en önemlisi 
yeni değer anlayışların benimsetilmesi için onların kültürel değer ilkelerini bilmek gerekir.  

 “Örgüt içinde yer alan çalışan benzer ve farklı kültürlerin üyeleridir. Örgüt çalışanları 
kendi kültürlerinin etkisinde kaldıkları gibi, başka kültürlerin üyelerini de etkileyecek veya 
onlardan etkilenecektir. Bu karşılıklı etkileşimde, örgütün kendi içinde olduğu örgüt kültürüne 
bağlı inanç ve değerler sistemi de etkili olacaktır” (Ataman, a.g.e. 510).  

Yapılan uygulamalar ve işletmenin devamlılığının sağlanmasında örgüt yapısının en 
etkin biçimde iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu uygulamalar örgüt üyelerinin inanç, 
değer ve normlarına zarar vermemelidir. Uygulamalar çerçevesinde örgüt değerleri göz ardı 
edilmeden, örgütün geleneksel değerleri etrafında toplanması ve örgüt işleyişine en uygun 
şekilde düzenlenmelidir. Yine örgütün dış çevreye uyum sağlaması için örgüt temelinde rol 
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oynayan, örgütün kültür olgusuna ilişkin normlar değerleri göz ardı edilmemelidir. Örgüt 
yapısına uygun olmayan ve örgüt üyeleri tarafından kabul görmeyen uygulamalar 
kullanılmamalıdır.  

Örgüt kültürü dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin değişen çevre 
koşullarına ve çevrenin beklentilerine uyum sağlamasına yardım ederek; temel 
fonksiyonlarından biri olan dışsal uyumu gerçekleştirir. Aynı zamanda örgüt kültürü 
işletmede çalışanlar için, ortak davranış normları geliştirip, paylaşılan ortak değerler yaratarak 
çalışanlara ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda yol gösterir. Örgüt kültürü 
içsel uyum fonksiyonunu da yerine getirir. Belirli ortak hedeflerin başarılması ve örgüt üyeleri 
arasında birlik ve bütünlük duygularının geliştirilmesinde önemli katkıları olan örgüt kültürü; 
işletme içerisinde işlerin yapılış biçimi ve süregelen uygulamaları ifade etmektedir. Böylece 
örgüt kültürü, bir yandan işletmelerin değişen çevre koşullarına ayak uydurarak varlıklarını 
sürdürmelerini sağlarken, bir yandan ad değişen koşulların çalışanlar üzerinde yarattığı 
tedirginlik ve belirsizlik endişelerini gidermeye, içsel bütünlüğü ve birliği ortak norm ve 
değerlerle sağlamaya çalışmaktadır.  

Örgüt kültürü, örgütün tanınmasını, bilinmesini, amaçlarını, değerini, çevredeki diğer 
örgüt ve bireylerle ilişkili biçimlerini ve düzeylerini, kısacası iç ve dış değişkenlerinin 
durumunu da yansıtır. Bu özelliği ile örgüt kültürü, örgütün iç ilişkileri kadar çevresi ile 
ilişkilerini de düzenleyen, örgütün toplum içindeki konumunu ve değerini belirleyen en 
önemli araçlardan biridir. Her örgütün bir yapısı, işleyiş şekli, norm değerleri, yönetim şekli, 
anlayış biçimi, kendine özgü özellikleri ve en önemlisi değerleri bulunur. Bu faktörler ele 
alındığında (Her örgüt kültürünün özellikleri ve unsurlarını dikkatle izlemek gerekir).  

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ ve UNSURLARI  
Farklı yazarlar örgüt kültürünü farklı şekillerde tanımladıkları gibi, örgüt kültürünün 

özelliklerini de sahip oldukları farklı bakış açılarıyla ve değişik kriterlere göre 
sınıflandırmışlardır. Geniş kapsamlı olarak ele almak suretiyle örgüt kültürünün özelliklerini 
aşağıda görüldüğü şekilde sınıflandırarak açıklamak mümkündür:  

• Örgüt kültürü ayırt edicidir. Örgütler, birbirinin aynı değildir; biri diğerine 
benzemez. Her biri kendisine ait geçmişe, iletişim modeline, sistem ve prosedürlere, misyon 
ve vizyona, hikâye ve efsanelere sahiptir. Bütün bunlar örgütleri diğerlerinden farklı kılan 
ayırt edici kültür özellikleridir (Demir, 2005: 46).  

• Örgüt kültürü öğrenilmiş ya da sonradan kazanılmış bir olgudur. Kültürün faaliyet 
konusu ve faaliyet sektörü, toplum içindeki misyonu, geçmiş dönemlerde başarılı görevler 
yapmış olan ve halen görevde bulunan üst kademe yönetici ve liderlerinin empoze ettiği norm 
ve davranışlarla ortaya çıkmakta ve tüm üyeleri etkilemektedir. Böylece kurum üyeleri 
bireysel kültürü oluşturan bilgi, inanç, tutum, norm, değer ve davranışları öğrenmekte ve 
kazanmaktadırlar (Ergüney, 2006: 1-128).  

• Örgüt kültürü örgüt üyeleri arasında kabul edilir ve paylaşılır olmalıdır (Ergüney, 
a.g.e.).  

• Örgüt kültürü yazılı bir metin halinde olmayıp, üyelerinin düşünce yapılarında, bilinç 
ve beklentilerinde, inanç ve değerler olarak yer alır (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürü düzenli bir şekilde tekrarlanan, ya da ortaya çıkarılan davranışsal 
kalıplar şeklindedir (Ergüney, a.g.e.).  
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• Örgüt kültürü istikrarlı bir yapıdadır. Örgüt kültürü zaman içinde oldukça çok yavaş 
değiştiğinden istikrarlı bir yapıya sahiptir. Bunun istisnalarını, işletmenin çok büyük krizle 
karşılaşması ya da kriz tehdidi altında bulunması veya iki işletmenin birleşmesi oluşturur. 
Birleşme durumunda ortaya çıkacak kültür şokunu engellemek için iki kültürün çok dikkatli 
bir şekilde bir araya getirilmesi gerekir (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürlerinin çoğu tarihi olarak, açıkça belirtilmeden de anlaşılabilen, üstü 
kapalı bir yapıdadırlar. Bununla birlikte günümüzde yöneticiler, işletmelerde oluşturmak 
istedikleri, tasarladıkları kültürel yapı hakkında görüşlerini belirtmektedirler. Çok sayıda üst 
düzey lider, işletmelerde nasıl bir ortam yaratmak istediklerini açıklamayı önemli bir görev 
olarak kabul etmektedirler (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürü semboliktir. Örgüt kültürü işletme inanç ve değerlerinin sembolik bir 
görüntüsüdür. O nadiren okunarak öğrenilir; daha çok işletmede işlerin nasıl yapıldığına 
ilişkin hikâyeler ve örgüt değerlerini yansıtan sloganlar okunarak, çalışanların onu re 
edildikleri tören ve seremoniler izlenerek anlaşılır (Ergüney, a.g.e.).  

• Bütün işletmelere uygun en iyi örgüt kültürü yoktur. Örgüt kültürü örgütlerin 
amaçlarına, faaliyette bulundukları endüstri dalına, bu endüstrideki rekabete ve diğer çevresel 
faktörlere bağlıdır (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürü bütündür. Örgüt kültürü, onu oluşturan unsurlar birbiriyle uyumlu ve 
birbirlerini tamamlıyorsa daha iyi anlaşılır (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürü çalışanlar tarafından kabul edilmelidir. Çalışanlar tarafından kabul 
edilen kültürün örgüte katkısı olumlu yönde olur (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürü üst yönetiminin görüş ve düşüncelerinin bir yansımasıdır. Örgüt 
kültürünün oluşturulmasında üst yönetiminin etkisi büyüktür. Üst yönetim yüksek etkileme 
gücüyle kültürün oluşmasını ve çalışanlarca kabulünü sağlar. Bununla birlikte, çalışanlar için 
yönetimin söylediklerinden çok yaptıkları önemlidir ve yapılanlar veya yapılmayanlar 
yöneticilerin temel değerlere gösterdiği bağlılığın gerçek yüzünü veya göstermediği desteği 
hemen tespit edip ortaya çıkarabilirler (Ergüney, a.g.e.). 

• Örgüt kültürü bir örgütün tamamını kapsadığı gibi, örgüt içinde çok sayıda alt 
kültürlerden oluşmaktadır. Örneğin, farklı fabrikalar, farklı bölümler gibi örgüt içinde yer alan 
birimlerin alt kültürleri örgüt kültürünü oluşturur (Ergüney, a.g.e.).  

• Örgüt kültürü göreceli olarak güçlü ya da zayıf olarak nitelendirilebilir. Güçlü örgüt 
kültürünün, çalışanların davranışlarını etkileme gücü yüksektir (Demir, a.g.e. 46).  

Her örgütün kişiliğini oluşturan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bun unsurlar çeşitli yollar 
ile çalışanlara aktarılmaktadır. Fakat bu unsurlara ilişkin bazı görüş farklılıkları ve görüş 
ayrılıkları oluşmuştur. Yapılan çalışmalara bakıldığında görüş farklılıkları içerisinde en 
önemli faktörün belirsizlik ve bu belirsizliğin örgüt kültürünün tanımlanmasına yönelik bir 
uzantı olduğu görülmektedir. Fakat örgüt kültürünü ortak tanımlayan çalışmalara bakıldığında 
ise; bir örgütün kültürünün, temel değerler, normlar, inançlar ve varsayımlar, hikâye ve mitler, 
liderler ve kahramanlar, semboller, törenler ve ritüeller, dil, sloganlar, maddi kültür unsurları 
ve örgütsel uygulamalar gibi temel unsurlardan oluştuğu görülmektedir. Bunlar örgüt kültürü 
üreten ve örgütün yeni üyelerinin örgüt kültürünü öğrenmelerini sağlayan unsurlardır. Bu 
değerler bütününü bazı başlıklar altında incelemek ve ayrıntılarına dikkat çekmek gerekir 
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LİDERLİK KAVRAMI  
Günümüzde teknoloji kullanımının hızla hayatımıza girdiğini biliyoruz. Aynı şekilde 

kurumlarında teknolojinin getirdi birçok nimetten faydalanması da kaçınılmaz bir sonuçtur. 
Bu gerçekler çerçevesinde bilgi ve teknoloji çağında kurumların bu faydadan en fazla 
verimlilik sağlaması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Özellikle banka ve finans kurumları teknoloji 
ortaklı çalışmalar yapmak zorundadır. Bir ülkeden farklı bir ülkeye, bir bölgeden farklı bir 
bölgeye bilgi teknoloji sistemleri kullanılarak daha hızlı hizmet akdi gerçekleştirilmektedir. 
“Çağımızda bilgi süratle üretilmektedir. Bilgi; yönetim, başkan, yönetici, şef, koç, mentor, 
idareci, CEO, popüler kişi vb. adlarla adlandırdığımız kişiler ve bütün bunlardan farklı anlam 
yüklediğimiz liderler tarafından üretime dönüştürülmekte, amaç ve hedeflere yönelik 
kullanılmakta ve sürdürülebilir gelişme sağlanmaktadır” (Özsalmanlı, 2003: 55-60).  

Liderlik kavramı geçmişten günümüze kadar gelen hakimiyet kurma, yönlendirme, 
yönetme, örnek olma, idare etme gibi faktörlerin içinde yer aldığı bir rol şeklidir. Çalışanlar 
ve iş görenler liderlik vasfını önemser (Atay, 2006: 1-169). Geçmişten günümüze kadar 
liderlik kavram ve işlevselliğine birçok farklı anlamlar yüklenmiştir. Yüklenen bu anlamlar 
nedeni ile liderlik vasfı önemini hep korumuştur.  

Geçmişten günümüze kadar her toplumda bir lider değeri ve öneminin yaratıldığı 
görülür. Aynı şekilde iş hayatı içinde de lider objesi ve değerinin bulunduğu görülmektedir. 
Bir örgüt yapısı içerisinde en önemli değer lider vasfıdır. Lider vasfı örgütün gelişmesi, 
geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesinde önemlidir. Örgüt ve örgüt üyeleri tarafından 
lider; genellikle örnek alınan, söylem ve talepleri doğrultusunda hareket edilen kişi olarak 
tanımlanmaktadır.  

“Örgüt kültürünün önemli unsurlarından biri de liderler ve kahramanlardır. Temel değer 
ve inançlar nasıl örgüt kültürünün özünü oluşturuyorsa lider ve kahramanlar da bu değerleri 
simgeleyen modelleri ortaya koyar ve o kültürün gücünü temsil eder” (Sabuncuoğlu ve Tüz, 
2001: 52).  

Kahramanlar örgütün değerlerini ve kültürünü çalışanlarında somutlaştıran kişilerdir. 
Örgüt içinde her üyenin bireysel performansını örnek aldığı kişiler olan kahramanlar aynı 
zamanda ulaşılabilir bir kişiliği de temsil ederler. 

Günümüz işletmelerinde ve yeni kurulan örgütlerde kültürün oluşması ve 
sosyalleşmesinde liderin vasfı ve önemi büyüktür. Genellikle etkin bir lider örgütün 
işleyişinde aktif rol oynar. Özellikle örgütün oluşmasında, belirlenen hedef ve işlemlerin 
gerçekleşmesinde liderin vasfı ve önemi daha fazla hissedilir (Yıldırım, 2007: 1-125).  

Liderlerin rol model kavramları üzerinde önemle durduğu görülmektedir. Örgüt yapısı 
içerisinde diğer örgüt üyelerinin bu lider rol modelini dikkatle izlediği ve örnek oluşturduğu 
da görülen bir başka gerçektir. Rol kavramı ve örnek model oluşturma, diğer çalışanlar ve 
örgüt içi ilişkilerin sevk ve idaresinde de önemlidir. Ayrıca örgüt yapısının oluşturulması, 
oluşan yapının işleyişinde görev ve sorumlulukların dağıtılmasında lider aktif rol alır. Bir 
örgüt yapısının işleyişinde liderin rolü önemli olduğu kadar devamlılık ve işleyişin sorunsuz 
olması konusunda da liderin görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Genel olarak 
bakıldığında lider sorumluluk alan, yönlendiren, sevk eden ve örnek oluşturan kişi olarak 
görülür. En kritik noktalarda alınan kararlar ve alınan kararların uygulamasında da yine lider 
aktiftir.  
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Yine örgüt içerisinde diğer örgüt üyelerinin birbiriyle olan ilişkisi, örgütün dış çevreyle 
olan iletişimi konusunda lider vasfı önemli faktördür. Fakat liderin örgütün diğer üyelerine 
örnek oluşturması için başta bilgi, azim, performans, model, vasıf ve en önemlisi diğer örgüt 
üyeleri üzerinde oluşturduğu otorite en önemli konular arasındadır. Pasif bir liderin diğer 
örgüt üyelerini yönlendirmesi ve üyelere model oluşturması düşünülemez. Pasif bir liderin 
örgüt başarısındaki rolü neredeyse yok gibidir. Örgütün sevk ve idaresinde etkin bir rol 
oynayamaz.  

“Liderlerin yaratıkları rol modelleri, önemli olaylarla başa çıkma şekilleri, işe alma, 
seçim, terfi, iletişimi sağlama gibi konularda kullandıkları kriterler bu etkileri oluşturur. Bu 
etkilemenin doğal sonucu olarak örgüt üyelerince gözlenen liderlerin davranışları zamanla 
kurallar haline dönüşür. Bu nedenle, bilinçli olsun veya olmasın, liderlerin davranışları 
diğerleri için anlam taşıdığında sürekli olarak örnek kabul edilir” (Erdem, 1996: 47).  

“Örgütte kabul edilen lider ve kahramanlar örgütün temel değer, inanç ve felsefe gibi 
kültür unsurlarını simgeleyen kişilerdir” (Bozkurt, 2000: 91-92).  

Fakat çoğu lider örgütte bir kahraman olabilirken, her kahramanın bir lider olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Çünkü liderler daha çok sevk ve idare görevlerinde bulunurken, 
kahramanlar bu görevleri yapmayanlar arasından da çıkabilir. Kahraman örgütün kurucusu, 
lideri veya en alt kademede çalışan personeli olabilir. Liderlerin bilinen fonksiyonlarından 
farklı olarak kahramanlar çoğunlukla olağanüstü olanı başardıkları için kahramandırlar. 
Kahraman oldukları için kimseyi yöneltmeleri veya teşvik etmeleri gerekmez. Buna rağmen 
kahramanlar örgüt çalışanları tarafından takdir edilen, örnek alınan ve hatta liderler tarafından 
örnek gösterilen kişilerdir (Kılınç, 2003: 44).  

KURUMSAL VE KAVRAMSAL LİDERLİK YAKLAŞIMA YÖNELİK 
LİTERATÜR ÇALIŞMALARI 

Tüm zamanlarda ve günümüzde kurumlar tarafından oldukça büyük öneme sahip olan 
liderlik kavramının geçmişi çok eski tarihe dayanmaktadır (Bass, 1965: 87-88).  

Bentz (1946) tarafından yapılan literatür araştırmasında 130 farklı liderlik modelinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Liderlik kavramı ve örgütsel kavram hakkında halen günümüze 
kadar yapılan çok çalışma olduğu bilinmektedir. 1946’da Bentz tarafından yapılan çalışma ve 
Bentz’den sonra günümüze kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde liderlik kavramına 
yönelik oldukça fazla kavramsal yaklaşım olduğu sonucuna ulaşabiliriz. “Liderlik kavramı 
kendini yakından izleyen ve samimi yaklaşımlarla karşıyı etkileyen, yönlendiren ve örnek 
alınan kişidir” (Şimşek, 2002: 90-91).  

 “Liderlik kendini örnek model olarak kabul ettiren, izlenen, yönlendiren ve model 
oluşturan kişidir” (Ke ve Wei, 2007: 16-17). “Liderlik, karşı tarafı etkileme sanatıdır. Liderlik 
kavramının en önemli iki öğesi etkileme ve yönlendirmedir” (Koçel, 1989: 257-289).  

 “Lider; bir grup insanın kendi kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip 
ettikleri, emir ve talimatı doğrultusunda davrandıkları kişidir” (Koçel, 2001: 466 ve Bakan, 
2008: 1-28).  
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LİDER ÖZELLİKLERİ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Aktulga, 1998: 11) 

LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK FARKLILAŞMASI  

Her ne kadar liderlik ve yöneticilik birbirine paralel gibi görünen kavramlar olsa da her 
ikisi de farklı anlamlar taşımaktadır. Lider; bir grup ya da belirlenen bir amaca yönelik 
çalışmalar yapan önder, yöneltici, sevk edici, etkileyici kişidir. Yönetici ise bir başka otorite 
tarafından görevlendirilen ve başkaları adına çalışan hizmet eden kişidir. Bu tanımdan 
anlaşıldığı gibi yönetici ile lider arasında görev farklılaşması ve işlevsel farklılaşma olduğunu 
görmekteyiz. 

“Bir başkası tarafından görevlendirilen ve kendi adına hizmet etmesi çalışması istenen, 
yetkilendirilip yasal güç kazandırılan kişi yöneticidir” (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1999 ve 
20001988: 181-182).   

 “Yönetici kendine verilen kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak, en fazla 
faydayı sağlamak zorundadır. Ayrıca örgüt amaçlarını gerçekleştirmek ve yerine getirmek 
gibi olaylarla da iç içedir. Fakat günümüz işletmelerinde yöneticilerin lider gibi davranmaları 
ve hareket etmeleri beklenmektedir. Oysaki lider ve yönetici kavramları farklılıklar 
göstermektedir” (Şişman, 1997: 160-162).  

BİR BAKIŞTA DURUMU 
KAVRAMA YETENEĞİ  

MANEVİ CESARET   RİSK YÜKLEME KAPASİTE  

YARATICILIK YARATMA    MERACACI EĞİLİM    BEKLENMEYEN 
OLAYLARA GÖĞÜS 

GERME  

YENİLİKLERİ UYGULAMA 
YETENEĞİ   

SOĞUKANLILIK  SEZGİ GÜCÜ GELECEĞİ 
GÖRME  

TAKTİK, OPERATİF, 
STRATEJİK ve 
UYGULAMACI    

BİLİMSELCİ, BİLGİLİ ve 
ETKİLEYİCİ    
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 “Yöneticilik ve liderlik arasında çok ciddi farklılaşmalar vardır. Her iki kavramsal 
değer de oldukça önemlidir. Yönetici; uygulamacı, yürütücü, sorumluluk sahibi, hukuksal 
güce sahip otorite olarak tanımlanırken, lider; etkilemek, izlenecek yolu belirlemek, 
sürüklemek, önder olmak, davranış ve görüşleri yönlendirmek kavramları ile bütünleşmiştir” 
(Warren, 1994).  

Yukarıdaki tanımlardan anlaşıldığı gibi liderlik ve yöneticilik kavramları birbirine 
paralel gibi görünse de her ikisinin de amaç ve uygulamaları farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle yöneticiler her işi doğru yapmak zorunda iken, liderler ise doğru olan işleri 
yapmaktadır şeklinde tanımlanmaktadır. Verimlilik olgusu ile performans kavramlarının 
gerçekleştirilmesinde yönetici değil lider daha hâkim konumdadır. O nedenle her iki değer 
kavramının birbirine benzetilmesi ve eşleştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir.  

LİDERLERİN ÇALIŞANLARI CESARETLENDİRMESİ  
Lider ve yöneticiler tarafından cesaretlendirilen çalışanların işe karşı tutum ve 

davranışlarının farklılaştığı, daha fazla verim sağlandığı bilinen bir gerçektir. Bu konuda 
yapılan bir çalışmada;  

“Yöneticisi tarafından geliştirilen ve cesaretlendirilen çalışanlardan daha fazla verim 
sağlandığı görülmektedir” (Baltaş, 2010).  

Baltaş tarafından yapılan bir çalışma sonunda, lider ve çalışanların cesaretlendirilmesi 
konusunda beş farklı faktör ve kriterin olduğu gösterilmektedir. Bunlar;  

• Çalışanın yönetici tarafından görüşlerinin alınması,  
• Çalışanın yönetici tarafından cesaretlendirilmesi, 
• Çalışanın işini doğru yapması için gerekli donanıma ve malzemeye sahip olması,  
• Çalışanın yöneticisinin kendisinden ne beklediğini bilmesi  

Şeklindedir.  

Lider kavramı çalışanlar açısından oldukça önemli bir noktadır. Lider çalışanların sevk 
ve idare edilmesinde aktif rol alır. Çalışanların liderine güvenmesi ve liderin yönlendirmesi ile 
hareket etmesi bazı noktalarda daha fazla başarının sağlanmasına katkı sağlayacaktır.  

LİDERLİK VE GÜÇ KAYNAKLARI  
Liderlik kavramı literatür açısından değerlendirildiğinde tek açıdan değerlendirildiğini 

tanımlamanın göremeyiz. Özellikle liderlik olgusu ile liderlik kavramı arasındaki farklılıkların 
birbiriyle farklılaştığını görmekteyiz. Liderlik kavram ve olgusunun çeşitlilik yaratması ve 
birçok bilim dalının inceleme konusu olması nedeniyle çeşitliliği de artmıştır. Fakat liderlik 
kavramının hangi alanda olursa olsun “bir başkasını etkileme” gücü şeklinde tanımladığı 
gerçeğini görmekteyiz. Liderlik ve güç birbirine paralel ve ayrılmaz iki değer olarak 
tanımlanmaktadır. Liderlik vasfı bir takım güç kaynaklarına sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. 
Bu etkileme gücü, ikna gücü, örnek oluşturma ve yönlendirme gücü gibi teorik güçlerden 
oluşmaktadır. Ayrıca pratikte kullanılan ve kurumsallaşan güç şeklinde de beş başlık altında 
değerlendirildiğini görmekteyiz. Bu güç kaynaklarını aşağıdaki şekilde görebiliriz.  
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LİDERİN ETKİLEDİKLERİNE YÖNELİK GÜÇ KAYNAKLARI  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Buchanan ve Huczynski, 1992:607) 

 
LİDERLİK ve KULLANILAN GÜÇ KAYNAKLARI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kaynak: (Mullins, 1999:306) 

LİDERLİK DAVRANIŞ BİÇİMLERİ  
OtokratikLider: Genellikle bürokratik toplumlara yetişip kendini geliştiren lider 

tipidir. Genellikle bilgi gereksinimi duyulan, bürokratik çevrelerde fazlaca ihtiyaç hissedilen 
liderdir. Genellikle otokratik lider tipinde yetki tek merkezli olup bu merkezde bütün yetkiler 
toplanmıştır. Genellikle bu lider tipinde ellerinde bulunan tam yetki yani “yasal güç veya 
yasal yetki” kullanılmaktadır (Doğan, 1998: 294 & Güner, 2002: 16).  

Demokratik Lider: Genel olarak sahip oldukları yetki ve otoriteyi kendini 
izleyenleriyle paylaşan, daha etkin karar alma merkezi oluşmuş, motivasyon konusunda ise en 
üst noktada olan liderlik tipidir. Fakat bu liderlik tipinde karar alma mekanizması oldukça 
yavaştır (Güner, 2002: 16).  

YASAL  

(LEGITIMATE)     

BENZETİM ve KARİZMATİK 

(REFERENT)  

UZMANLIK 

(EXPERT)    

ZORLAYICI 

(COERCIVE)    

ÖDÜLLENDİRİCİ 

(REWARD)    

BİREYSEL GÜÇ  

   Uzmanlık ve Karizma  

SONUÇ 

   Memnuniyet – Kalite ‐ Performans  

ÖRGÜTSEL GÜÇ 

Zorlayıcı – Yasal ‐ Ödül 

LİDER DAVRANIŞLARI  

Etkileme Çabaları   
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Serbestlik Sağlayan Lider : Bu lider tipi elindeki yetkiyi tam anlamıyla kullanan lider 
değildir. Serbestlik sağlayan lider çalışanları kendi haline bırakır ve tanınan kaynaklar 
doğrultusunda planlar yaparak izleyenlerini yönlendirir. Genel olarak elindeki kaynaklarla 
hareket eden ve daha çok sonuç odaklı, duygusallıktan uzak ve serbestlik kavramlarıyla 
hareket edilen bir lider tipidir (Doğan ve Güner; a.g.e.  254-117 

LİDERLİK DAVRANIŞ BİÇİMLERİ  

 

 

 

 

Kaynak: (Daft, 1997:499  & Güner, 2002:16) 

FİNANS VE BANKACILIK SETÖRÜNDE KRİZ DÖNEMİNDE KULLANILAN 
LİDERLİK MODELİ  

Günümüz ekonomi piyasalarında kriz kavramı sıklıkla kullanılan bir olgudur. Finans ve 
ekonomi alanında yaşanan krizler artık finans ve bankacılık sektörünün yapısını değiştirmiştir. 
Özellikle risk yönetimi, kriz yönetimi, finansal yönetim ve ekonomi yönetimi gibi faktörler 
üzerinde durulmaya başlanmıştır. Son yirmi yıl içerisinde irili ufaklı birçok kriz yaşanmıştır. 
En son 2007 yılında yaşanan ekonomik kriz birçok dünya ülkesini etkilemiş ve ekonomik 
buhran meydana getirmiştir. Yine Yunanistan’da yaşanan kriz de aynı şekilde ülke 
ekonomisini, finans sektörünü, toplumsal yaşam standartlarını derinden etkilemiştir. Kriz 
kavramı hakkında yapılan birçok literatür çalışması bulunmaktadır. Özellikle son on yıl 
içerisinde hem ekonomik açıdan hem de yönetim organizasyon açısından bu kavram üzerinde 
önemle durulmuştur. Kriz kavramına yönelik yapılan bazı literatür çalışmalarına baktığımızda 
ise;  

“Kriz aşırı tehlike veya güçsüzlüğün oluşması ya da elde bulunan gücün 
kaybedilmesidir” (Kersten, 2005: 545).  

“Kriz; ekonomi ve siyasi açıdan kriz; işletme ve ulusların yaşadığı ciddi bir sorundur. 
Belirlenen hedeflere ulaşılamaması, kabiliyet ve gücün kaybedilmesi, ekonomik ve siyasi 
açıdan dar boğaza girilmesidir” (Batchelor, 2003: 12).  

“Kriz; ivedi çalışma veya özen gerektiren acil durumların oluşması ve koşuludur” 
(Daughty, 2000: 40).  

Kriz kavramı her ne kadar ekonomik anlamda daha fazla bilinse de, aslında siyasi ve 
yönetim anlamında da ortaya çıkan ciddi bir sorundur. Örgüt içi işleyişin bozulması, iletişim 
ve etkinliğin yok olması durumunda da kriz faktörü ortaya çıkmaktadır. Yine bu konuda 
yapılan bazı çalışmalarda;  

“Örgütsel kriz; işletmelerin sürekliliğini tehdit eden ve risk önleyici faktörlerin infilak 
etmesi ile ortaya çıkan ciddi bir sorundur. Örgüt işleyişini bozar, ilişkileri etkisiz kılar, ahenk 
olgusunu yok edip sorunlar yumağı haline getirir” (Baltaş, a.g.e. 2010).  

Ekonomi piyasalarında ve bankacılık alanında kriz yönetimi ve risk yönetimi önemli bir 
konudur. Bu nedenle bankacılık yönetim sistemlerinde kriz yönetimi ile risk yönetiminin çok 

DEMOKRATİK LİDERLİK   OTOKRATİK LİDERLİK   SERBESTLİK SAĞLAYAN LİDERLİK 
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paralel hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yine bankacılık ve risk yönetimi, örgütsel yönetim 
alanında yapılan bazı çalışmalara baktığımızda;  

“Finansal kriz yönetiminde örgütsel performans önemli bir konudur. Geleneksel işletme 
yönetimi ile günümüz finansal yönetim arasında işlevsellik farklılaşmasının olduğunu 
görmekteyiz. Bu nedenle finans ve bankacılık sektörü kriz dönemlerinde liderlik kavramının 
daha önemli olduğu görülür” (Llyod, 2003: 144).  

“Bankacılık ve finans sektöründe kişisel yönetim dışında örgütsel yönetimin önemi daha 
ön plandadır. Ayrıca yenilikçilik, değişime ayak uydurma ve odaklanma stratejileri de 
önemini giderek arttırmıştır. Bankacılık alanında koordinatif bir düzlemde birleşmeler ve 
ortaya çıkan farklılaşmalar nedeniyle örgütsel yönetimin önemi daha fazla hissedilmektedir” 
(Beckhard, 1996: 126-127).  

“Örgütsel liderlik günümüz işletmelerinde; değişime uyum sağlama, yeniliklere açık 
olma, vizyon genişliği yaratma, çalışanlarla bir bütün oluşturma, ortak hareket etme ve sorun 
odaklı olmayı zorunlu hale getirmiştir” (Kılınç, 2006: 17).  

“Günümüzde işletmeler ve kurumlar kısa süreli ve kısa zaman aralığında farklı 
durumlara dönüşme yüzdesini yükseltmiştir. İstikrarın sağlanması için daha fazla performans 
ve verimlilik sağlamanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Lider kavramının bu nedenle daha etkin 
kullanılması zorunluluğuna duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Kriz odaklı ve ekonomik 
yapı içerisinde yer alan işletmelerde bu durum daha fazla önemsenmektedir” (Erçetin, 2001: 
75-76) ve (Dalay, 2002: 129) ve (Kırım, 2003: 74-75).  

Yukarıda yapılan çalışmalardan edinilen bilgiler doğrultusunda, kriz odaklı, ekonomik 
sisteme uyumlu, yenilenme ve değişim hızı yüksek, etkileyici ve önleyici sisteme yakın olan 
liderlik özeliklerinin daha tutunur olduğu görülmektedir. Özellikle kurumsallaşmış, 
uluslararası oluşabilecek sorunlara veya ulusal anlamda ortaya çıkacak ekonomik ve siyasi 
anlamdaki sorunlara karşı güç oluşturacak liderlik sisteminin önemi daha hissedilir hale 
gelmiştir. Günümüz finans ve bankacılık işletmelerinde örgütsel hareket ve takım çalışması 
nedeniyle liderlik kavramının önemi daha ön plana çıkmıştır.  

Bankacılık ve finans sektöründe kriz odaklı dönemlerde daha yoğun kullanılan liderlik 
modeline baktığımızda ise; “Transformasyonel” liderlik kavramının kullanıldığını 
görmekteyiz. 

TRANSFORMASYONEL LİDERLİK  

Geleceğe yönelik ve yeniliğe açık kavramları içinde barındıran bir liderlik modelidir. 
Daha reformcu, değişimci, vizyon sahibi, barışı odaklı ve kriz dönemlerinde daha soğuk kanlı 
hareket eden bir lider tipidir. Bu liderlik tipinde izleyici inançları aşırı etki altına alınır. 
Motivasyon etkisi yaratılır. İhtiyaçların değer yargıları her an ve hızlı şekilde değiştirilir. 
Geleceğe açık, yenilikçi, reformcu, dışa dönük bir liderlik tarzıdır diyebiliriz.  

Transformasyonel liderlik kavramında bu anlamda liderlik özelliklerine baktığımızda 
bazı özelliklerin başlıklar altında toplandığını görürüz. Bunlar;  

• Değişimin temsilcileridir,  
• İnsan ihtiyaçlarına duyarlıdır,  
• Esnek ve öğrenmeye açıktırlar,  
• Analitik ve matematiksel düşünürler,  
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• Risk almadan önce iyi düşünür ve kriz odaklı çalışırlar,  

Transformasyonel liderlik genellikle kamusal alanda aktiftir. Daha kurumsallaşmış, 
işlem hacmi yüksek risk faktörünün her an yaşanabileceği ortamlarda aktif görev alırlar. 
Genellikle çok değişkenli ortamlarda çıkış gösterirler. Vizyon belirlenmesinde ve odak nokta 
bulunmasında liderlik ederler. Sonuç odaklı olduğu gibi adanmışlık ve sabırlılık kavramlarıyla 
bütünleşmişlerdir. Bu liderlik tipine yönelik yapılan bazı literatür çalışmalarına baktığımızda;  

“Vizyon oluşturma, risk faktörlerinin yok edilmesi, yeniden yapılanma ve birleştirici 
olma özelliğini barındırır. Kurumsallaşmış yapıda oluşabilecek sorunların rehabilite edilmesi, 
sorun odaklı olmak ve sorunlara çözüm üretmek konusunda etkin hareket etme kabiliyetine 
sahiptir” (Vaill, 1998: 95) 

“Genellikle bireysellik ve kurumsallık arasında birleştirici rol oynar. İş gören ile 
yönetici arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, çıkabilecek sorunlara hızlı ve etkili çözüm 
önerilerinin sunulmasında etkindir” (Miles, 1997: 13).  

“Rehberlik fonksiyonu, vizyon belirlenmesi, iş gören ve çalışanların tam performans ve 
verimlilik sağlayabilmelerinde önderlik ederler. Arzulanan hedeflere ulaşmada, hedeflerin 
belirlenmesi ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yolun belirlenmesinde etkindirler” (Celep, 
2004: 78-79) ve (Özalp, 2001: 352).  

“Bu liderlik yapısında iş görenleri karizma kavramıyla etkileme yeteneği mevcuttur. 
İlham vericidir ve etkileyicidir. Takım ruhu ile çalışır. Risk odaklı ve verimlilik sağlayıcıdır. 
Problem çözücü, fikir üreticidir. İzleyicilerini etkiler ve yönlendirir” (Bartol ve Martin, 1998: 
435).  

“Teşvik edici özelliği bulunur. Kahramanlık gösterir ve yönlendirir. Duyarlıdır, zihinsel 
uyarıcıları yoğun olarak kullanır. Esnek hareket etme kabiliyet ve yeteneğine sahiptir” 
(Dubrin, 2001: 60).  

Yukarıda yapılan tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi finans ve bankacılık sektöründe 
özellikle kriz dönemlerinde “Transformasyonel” liderlik kavramının önemi daha net 
anlaşılmaktadır. Günümüzde birçok liderlik modeli hakkında çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Fakat konumuz itibariyle Transformasyonel liderlik kavramının bankacılık ve finans 
sektöründe daha etkili olduğu sonucunu söyleyebiliriz.  

SONUÇ  
Globalleşen dünya, gerek iş dünyasını gerekse toplumsal yapıyı derinden etkileyen 

birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bu değişimden en çok yönetim kadroları ve sistemler 
etkilenmiştir. 20.yy. sonlarında yaygın olan otokratik rejimler ve liderler yerlerini  21. yy 
başlarında  ortaya çıkan   bireyin hak ve özgürlüklerini temel alan ve bireyi her şeyin üstünde 
tutan çağdaş yönetim anlayışlarına bırakmıştır. 

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan bu değişimler iş dünyasını ve özellikle de 
bankacılık ve finans sektörünü etkilemektedir. Bu bağlamda finans dünyasında yaşanan yoğun 
rekabet ve buna paralel ortaya çıkan finansal krizler bu sektörleri olumsuz yönde etkilemiş ve 
bu sektörlerdeki yönetim yanlışlıklarını da gözler önüne sermiştir. 

Otokratik liderliğin sonucu olarak ortaya çıkan ve tek kişiye bağımlı olan yönetim 
anlayışı beraberinde onarılması güç zararlar ortaya çıkarmıştır. 1930’larda yaşanan büyük 
finansal kriz bu otokratik liderliğin bir sonucu olarak görülebilir. 
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1970’lerde yaşanan ve dünyada petrol krizi olarak bilinen finansal kriz dünya 
ekonomilerini derinden etkilemiştir. Yaşanan bu krizden dünya pek çok dersler çıkarmıştır.  
Ayrıca 1970lerden sonra finans sektöründe çeşitlenmelerin çoğalması, borsaların 
yaygınlaşması, olası krizlerden çok büyük kesimlerin etkilenmesi bu yönetim a ve denetim 
anlayışında farklılıkları kaçınılmaz kılmıştır.    Bu amaçla finans ve bankacılık sektörünü olası 
krizlerden korumak için yönetim anlayışında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bankacılık ve 
finans sektöründe uzmanlaşmaya daha çok ağırlık verilmeye başlanmış otokratik yönetim 
anlayışından demokratik yönetim anlayışına geçilmiştir. Bu amaçla yeni yönetim pozisyonları 
belirlenerek üst yönetimde toplanan yetkiler uzman kadrolara aktarılmıştır. Bu yapılan 
yönetim değişikliği finans ve bankacılık sektöründe daha dinamik bir yapının oluşturulmasına 
imkân sağlamıştır. Ayrıca bağımsız kuruluşlar vasıtasıyla bankacılık ve finans sektörü 
denetim altına alınmaya çalışılmıştır. 

Günümüzde yaşanan finansal krizlerin başlıca sebebi olarak kurulan bu denetim ve 
yönetim anlayışından sapmalar gösterilebilir. Özellikle ABD’de yaşanan ve dünya 
ekonomisini alt üst eden mortgage krizini buna örnek olarak verebiliriz. Amerikan 
bankalarının yoğun rekabet ortamında ve denetimsizlik nedeniyle vermiş oldukları konut 
kredilerinin geri dönmemesi dünya ekonomisini derinden etkilemiştir.  

Bu bağlamda şu an Başta Yunanistan olmak üzere, İtalya, İspanya v.b birçok Avrupa 
ülkesini iflasın eşiğine getiren finansal krizin temelinde de otokratik ve denetimden uzak 
finans ve bankacılık yönetim anlayışı yatmaktadır.  

Krizlerin aynı zamanda bir fırsat olduğu fikrinden yola çıkıldığında çağdaş yönetim 
anlayışı içinde örgüt bilincini geliştiren yapılar söz konusu krizleri fırsata çevirme şansına da 
sahip olmaktadırlar. Bunun en bariz örneği olarak Türk bankacılık ve finans sektörünü 
gösterilebilir. 2000’li yılların başında çok sayıda bankası fona devredilen Türkiye aldığı 
tedbirler ve kurduğu etkin denetim mekanizması sayesinde bu krizi fırsata çevirmiştir. Daha 
önceleri yılda sadece 1 milyar dolar civarında doğrudan yatırım alan Türkiye bu sayede bu 
yatırım tutarını 22 milyar dolara çıkarmıştır.   

Türk finans ve bankacılık sektöründe lider konumunda olan kişilerin ortaya koymuş 
olduğu öngörüler ve liderlik ülkeyi bu konuma taşımıştır. Ayrıca popülizm politikalarından 
vazgeçilerek bilimin ışığı altında alınan akılcı tedbirler ülkeyi bu seviyeye taşımıştır. Uzun 
zamanlar kredi almak için uluslararası finans kuruluşlarının kapılarında bekleyen Türkiye’den 
günümüzde dünya piyasalarının altında borçlanabilen, kamu borç stokunu Maastrich 
kriterlerinin altında tutabilen bir Türkiye’ye gelinmiştir. Avrupa birliğinin lokomotif 
ülkelerinden olan Fransa ve İtalya’da kamu borç stoku %100’ler civarında iken, bu oran 
Türkiye’de %40’lar civarındadır. Maastrich kriteri ise %60 civarındadır.  

Finans ve bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişmelerin temelinde çağdaş yönetim 
anlayışı çerçevesinde yetkilerin uzmanlara devredilmesi ve kararların ortak akıl sayesinde 
alınması gösterilebilir. 

Sonuç olarak uzmanlaşmanın önem kazandığı ve işin uzmanı tarafından yapılmasını 
gerektiren günümüz çağdaş yönetim anlayışı çerçevesinde başta finans ve bankacılık sektörü 
olmak üzere tüm sektörlerde yönetimlerin işinde uzman kişilere devredilmesi finans ve 
bankacılık sektörünün olası krizlerden kurtulmasını sağlayacak tek yol olarak görünmektedir. 
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