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ÖZ
Bu araştırmanın amacı ailelerin sosyo kültürel ve ekonomik durumlarına göre okul öncesi
dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemektir.
Araştırmanın çalışma evrenini 2009–2010 eğitim öğretim yılında sosyo ekonomik ve
kültürel açıdan farklı konumda bulunan iki ilköğretim okulunun ana sınıflarında eğitim gören
100 çocuk oluşturmuştur.
Araştırmada çocuklara Bacanlı(1997) sosyo ekonomik düzey ölçeği ile çocukların ahlaki
ve sosyal kural bilgilerini tespit etmek için Smetana ( 1981) tarafından geliştirilen resimler
kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda sosyo ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının ahlaki ve sosyal
bilgi düzeyleri sosyo ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarından daha yüksek
çıkmıştır.
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THE EXAMINATION OF SOCIAL AND ETHIC RULE KNOWLEDGE OF THE
PRE-SCHOOL PERIOD ACCORDING TO SOCIO-ECONOMİC LEVELS OF THE
FAMILIES
ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate whether ethic and social knowledge of the
children pre-school period according to socio-economic situation of the families differed or
not.
The sampling of the research consisted of 100 children receiving education in kinder
garden class of two primary schools which have different social economic and cultural
situation in 2009-2010 academic years.
In the research, the pictures developed by Smetana (1981) to detect ethical and social rule
knowledge of the children by means of socio- economic level scale by Bacanlı (1997) were
used and applied to the children.
In the result of the study it was found out that ethical and social knowledge level of the
children of the family with high socio-economic level higher than that of the children of the
family with low socio- economic level.
Key words: Ethic developed, Social developed, Socio- economic level, Pre-school education,
Ethic and social knowledge.
GİRİŞ
Ahlak bir grupta ya da belirli bir çevrede kabul edilen ortak davranışların tümüdür ya da diğer
bir ifade ile toplumun içinde bulunan kişilerin benimsedikleri uymak zorunda oldukları
biçimler ve kurallardır.
Ahlak kavramı yaşamın başlangıcından beri hayatın her aşamasında varlığını değerler ya da
kurallar bütünü olarak sürdürür.
Ricoeura göre insan ahlak sahibi olmak için öncelikle etik kurallar geliştirmelidir. Ahlak bir
anlamda kurallara uyma zorunluluğudur (Haynes, 2002).
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Ahlak gelişimi ile ilgili ilk bilimsel yaklaşımlar Freud ve Piaget tarafından 20 yy. başlarında
geliştirilmiş ve daha sonra davranışçı psikoloji ve sosyal öğrenme kuramcıları da ahlaki
gelişim alanına değinmişlerdir.
Freud ahlak ve kişilik gelişimini duygusal ve güdüsel bir süreç olarak ele almış buna paralel
olarak bu süreci ıd, ego, süper ego ilişkilerindeki dengeye bağlamıştır.
Bu noktada davranışların ahlak kurallarına uygun olup olmadığını süper ego belirler, süper
ego çocukluk devresinde çocuğun büyükleri ile olan etkileşimi sonucu gelişir( Freud, 1994).
Davranışçılara göre ahlaki davranış model alma yoluyla kazanılır. Toplumca onaylanan,
pekiştirilen davranışlar doğru, onaylanmayan davranışlar ise yanlış olarak değerlendirilir.
Sosyal öğrenme kuramına göre ahlaki ilkeler taklit, model alma yoluyla öğrenilir.
Çocuklar ahlaki model geliştirirken önce aileyi gözlemler bu aşamada bireyin içinde
bulunduğu kültürün özellikleri de şekillendirici rol oynar.
Anne baba tutumunun ahlaki gelişimde büyük önemi vardır çünkü çocuk model alma, taklit
ve özdeşleşme yoluyla değerleri öğrenir (Erden ve Akman, 1995).
Yavuzer’e (1993) göre anne baba bilerek ya da bilmeyerek çocuklarına karşı farklı tutum
sergiler bu tutum çeşitleri çocuğun ahlaki ve sosyal gelişimini olumlu ya da olumsuz boyutta
etkiler.
Her birey küçük yaştan itibaren içinde var olduğu toplumun ve kültürün ahlak kurallarına göre
hatalı, kötü davranışlar yapmamayı öğrenir.
Çocuk ilk ahlaki eğitimini aileden alır bu nedenle ailenin yapısı, tutumu çocuğun ahlaki
gelişiminde önem taşır (Driscoll ve Nagel, 1999). Çocuklarda ahlaki gelişim kişilik gelişim
sürecinin en önemli unsurlarından biridir. Çocuk toplumsallaşma süreci içinde iyi ya da kötü
kavramları konusunda bilinç geliştirir.
Piagete göre okul öncesinde çocuklar toplum kurallarına uyma eğilimindedirler.
Küçük çocuklar otoritenin kurallarını olası, zorunlu ve değiştirilemez olarak algılar.
Çocuğun insan ilişkilerini algılaması ve bu alandaki bilişsel gelişmesi onun ahlaksal düşünce
sisteminin temelini oluşturur.
Ahlaklılık süreci bireyin sosyal kuralları benimseme düzeyi ile ilgilidir.
Gelişim sürecinde ahlak dışı kurallardan ahlaki kurallara doğru yavaş, aşamalı bir gelişme
çizgisi izlenir.
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Ahlaki davranış gelişiminde üç boyut dikkat çekicidir bunlar; Bilişsel boyut, duygusal boyut
ve davranışsal boyuttur.
Bireyin kendisinin ve toplumdaki diğer bireylerin davranışlarını iyi ya da kötü, haklı-haksız,
doğru- yanlış bağlamında değerlendirmesi bilişsel boyutla ilgili yaklaşımıdır. Birey bir
durumda yapılması ya da yapılmaması doğru olan şey üzerinde fikir yürütür buna bağlı
kavramlar, değerler, tutumlar oluşturur.
Ahlaki kural ve değerlere ters düşüldüğünde birey tarafından hissedilen suçluluk ve utanç
duyguları da ahlaki yaklaşımın duygusal boyutunu simgeler.
Ahlaki süreci eylemle ortaya koyabilmekte ahlaki gelişimin davranışsal boyutunu
göstermektedir (Gander ve Gardiner, 1998).
Çocuklarda görülen ahlaki gelişim sürecine bakılacak olursa çocuklar ahlaki kuralların
sosyal kurallara göre daha önemli ve değişmez olarak algılama eğilimindedirler
(Smetana,1981).
Yapılan bazı çalışmalarda çocukların ahlaki kurallar verdikleri önemin kuralın neyi ifade
ettiği durumuna göre değiştiği vurgulanmıştır (Siegal ve Storey 1985).
Sosyal etkileşim ise en geniş anlamıyla bebeğin kendisini fark ederek diğer insanlarla
ilişkiye girmesi ile başlayan sosyal etkileşim sürecidir.
Sosyal gelişimin devam ettiği okul öncesi dönemde çocuk içinde yaşadığı toplumun kültürü
ve değer yargılarına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanır.
Bu süreç içinde çocuğun bilişsel gelişimi ahlaki ve sosyal kazanımları açısından önem taşır.
Gardner ve Gardiner ( 1993) çocukların bilgileri birbirlerinden farklı olarak kendi özgül
algılama, işleme ve anımsama yolları olduğunu ileri sürerek çocuktaki düşünme tarzı
farklılıklarına değinmişlerdir.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda çocukların otorite ve kural anlayışı geliştirme süreçlerinin
piagetin ifade ettiğinden daha karmaşık olduğunu vurgulamaktadır( Nucci ve Turiel, 1978,
Smetana, 1981, Weston ve Turiel ,1980, Smetana ve Braeges 1990, Nucci, 2001).
Ayrıca bazı çalışmalar çocukların sosyal kuralların değişebileceğine inandıklarını ve bu
kuralların geçerli olduğu alan dışında çiğnenmesinin çocuklar tarafından yanlış değil
yaramazlık olarak algılandığı ve ahlaki kuralların ise sosyal kurallar gibi keyfilik özelliği
taşımadığı bu yüzden bu kuralları çiğnemenin bir kuralın ya da otoritenin olup olmadığına
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bakılmaksızın yanlış olduğu anlayışına sahip olduğunu ortaya koymuştur( Tisak ve Turiel,
1984, Siegal ve Storey, 1985, Smetana, 1985, Catron ve Masters, 1993).
Çocuklar ahlaki kuralları sosyal kurallara göre daha önemli, değişmez ve genellenebilir olarak
algılar( Smetana, 1981).
Siegal ve Storey (1985) çocukların ahlaki kurallara verdikleri önemin kuralın çeşidine göre
farklılaştığını ifade etmişlerdir.
Çocuk toplumsal kurallara uygun hareket etmeyi sosyalleşirken öğrenir(Kuşin,1999).
Smetana (1993) Çocukların ahlaki yargılarının suç işleme veya suç işleyenleri gözleme gibi
deneyimlerinden kaynaklandığını belirtmiştir.
Çocukların sosyal gelişiminde aile ve akran iki önemli sosyalleşme aracıdır(Smetana, 1999).
Hoffman(1970) çocukların zihinsel gelişimine ailenin etkisini vurgulamış ve sosyal öğrenme
teorisinde çocuğa verilen iyi- kötü kavramları, ödül ve cezanın onun sosyal gelişimindeki
önemini vurgulamıştır.
Ailenin ve çevrenin uyguladığı sık cezalandırma tutumu (Özellikle fiziksel ceza) çocukta
zayıf vicdan gelişimine ve yetersiz iç kontrole yol açmaktadır(Kağıtçıbaşı, 1999).
Fiziksel ceza çocukta ana babaya karşı kızgınlık duygusu yaratır ve çocuğa vicdanlı olmaktan
çok saldırgan olmayı öğretir.
Üç yaşından itibaren çocuk kurallarla ilgili ayırt ediciliği geliştirmeye başlar başka bir ifade
ile ahlaki ve sosyal kuralları birbirinden ayrı değerlendirmeye alır.
Çocuk başkalarına nasıl davranacağını aile içindeki bireyleri gözlemleyerek öğrenir.
Tüm aile bireyleri çocuğun sosyalleşmesinde önemli rol oynar. Çocuğun sosyalleşmesi büyük
ölçüde davranışlarına yön veren ahlaki yargıların gelişimine bağlıdır.
Sosyalleşme, dünyaya gelen insanın ailesinin, akraba ve komşuluk çevresinin kent ve
köyünün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu öğrenmesi böylece topluma mal olmasıdır
(Kağıtçıbaşı, 1999).
Sosyal terimi birbirine tepki veren böylece birbirinin davranışını etkileyen iki veya daha fazla
insan arasındaki ilişkiyi ya da etkileşimi anlatır( Gander ve Gardiner, 1998).
Hollingshead bireyin sosyalleşmesini üç ilkeye dayandırır bunlar;
1- Birey sosyal davranışı toplumun bireyleriyle etkileşim halinde öğrenir.
2- Bireyin ne öğreneceğini içinde yaşadığı toplumun kültürü belirler.
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3- Bireyin

öğrenmesi

bir

sosyal

organizasyona

etkin

biçimde

katılması

ile

tamamlanır(Başaran, 1974).
Ahlaki ve sosyal gelişimle ilgili yapılan araştırmalardan örnekler verilecek olursa;
Bir araştırmada ailesi ile yaşayan 4–5 yaş arası çocukların ahlaki ve sosyal kurallara çocuk
yetiştirme yurtlarında kalan akranlarına göre daha fazla önem verdikleri ifade edilmiştir
(Çeliköz, Seçer, Çetin, Şen, 2008).
Bir diğer araştırmada ana sınıfına giden çocuklardaki ahlaki gelişim incelenmiş demokratik
tutuma sahip annelerin çocuklarının ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgi düzeyi aşırı
koruyucu annelerin çocuklarından daha yüksek çıkmıştır( Seçer, Sarı, Olcay, 2006).
Ahlaki gelişimde cinsiyet faktörünü inceleyen bir çalışmada cinsiyet açısından çocuklarda ve
ergenlerde ahlaki gelişim boyutunda anlamlı bir fark bulunamamıştır(Lawrance, Walker,
1984).
Ahlaki gelişimin evrensel boyutunu inceleyen bir çalışmada Kohlberg in kültürler arası ahlak
gelişimi teorisini destekleyen bulgular bulunmuş ve ahlaki gelişimde kültürler arası evrensel
evreler yaklaşımı desteklenmiştir(Snarey, 1985).
Diğer bir kültürler arası çalışmada Hintli ve Amerikalı denek grubundan oluşmuş yetişkinler
ve onların çocuklarıyla çalışılmış sonuç olarak Hintliler daha çok kişiler arası beklentilere
önem verirken Amerikalılar adalet beklentilerine önem vermişlerdir.
Nobes ve Pawson un (2003) yaptıkları çalışmada çocukların ergenlerden ahlaki ve sosyal
esneklik konusunda daha katı olduğu ifade edilmiştir.
Kabadayı ve Aladağ’ın (2010) araştırmasında cinsiyet farkının ahlaki gelişim sürecindeki
etkisine bakılmış kızların ahlaki yargılarının erkeklerden yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca
ahlaki gelişimde okul öncesi eğitim alıp almama açısından bir fark bulunamamıştır.
Yine ahlaki gelişimle ilgili ergen ve çocuklarda yapılan bir çalışmada cinsiyet açısından
anlamlı bir fark bulunamamıştır(Lawrance, Walker, 1984).
Snarey in (1985) yaptığı bir araştırmada 1969 dan 1984 e kadar yapılan kültürler arası
ahlaki evre çalışmaları taranmış ve Kohlbergin bulgularını destekleyen nitelikte sonuçların
olduğu belirtilmiştir.
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Araştırmanın Amacı:
Bu araştırmanın amacı ailenin sosyo ekonomik ve kültürel yapısına göre çocukların ahlaki ve
sosyal kural bilgi düzeylerini incelemek ve bu konuda araştırma yapacak araştırmacılara temel
veri sağlamaktır.
YÖNTEM
Model
Ailelerin sosyo ekonomik yapılarının ahlaki ve sosyal kural bilgilerine etkisinin incelendiği
bu çalışmada Tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız t testi kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın çalışma evrenini Ağrı ili Milli eğitim müdürlüğüne bağlı İbrahim Çeçen
ilköğretim okulu ana sınıfı ve Kuvayi milliye ilköğretim okulu ana sınıfına devam eden
çocuklar ve aileleri oluşturmuştur.
Araştırma örneklemine 100 çocuk ve aileleri dâhil edilmiştir.
Veri toplama araçları
Bu çalışmada veri toplamak için iki ölçek kullanılmıştır.
1- Ahlaki ve sosyal kural bilgisi ölçeği
Çalışmaya katılan çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerini belirlemek amacıyla
Smetana ( 1981) tarafından geliştirilen resimler kullanılmıştır.
Çalışma da

çocukların ahlaki kurallarla ilgili bilgisini ortaya çıkarmak amacıyla ahlaki

kuralların çiğnenmesini ifade eden 5 resim, sosyal kurallarla ilgili bilgisini ölçmek içinde
sosyal kuralların

çiğnenmesini simgeleyen 5 resim olmak üzere toplam 10 resim

kullanılmıştır.
Ahlaki kurallarla ilgili resimler;
Resim 1. Bir çocuk diğerine vuruyor.
Resim 2. Bir çocuk oyuncak ayısını paylaşmak istemiyor.
Resim 3. Bir çocuk diğer çocuğu itiyor.
Resim 4. Bir çocuk diğerine su atıyor.
Resim 5. Bir çocuk diğer çocuğun elmasını zorla alıyor.
Sosyal kurallarla ilgili resimler;
Resim 1. Bir çocuk oyuna katılmıyor.
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Resim 2. Bir çocuk hikâye saatinde istenilen yere oturmuyor.
Resim 3.Bir çocuk elmayı yedikten sonra kabuklarını çöpe değil yere atıyor.
Resim 4. Bir çocuk doğru yere oyuncağını koymuyor.
Resim 5. Bir çocuk paltosunu askıya asmıyor yere atıyor.
Bu ölçeğin geçerlik çalışmasında kapsam geçerliliğine ve görünüş geçerliliğine bakılmıştır.
Kapsam geçerliliğinde ölçekte bulunan resimler ve resimlerle ilgili sorulan soruların sayı ve
nitelik olarak yeterli olup olmadığı ve görünüş geçerliliğinde de çizimlerin verilmek istenen
olayı yansıtıp, yansıtmadığı uzman görüşü alınarak değerlendirilmiştir.
Ölçek öncelikle çocuk gelişimi ve eğitimi, Rehberlik ve psikolojik danışma ve özel eğitim
alanında doktorasını tamamlamış olan üç uzmanın görüşüne sunulmuştur.
Uzmanlar tarafından on resim anlatılan olayı yansıtıp, yansıtmama, sayıca yeterli olup
olmama, ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili olup olmama açısından her resimden sonra sorulan
beş soruda nitelik açısından değerlendirilmiştir.
Ölçeğin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi aşamasında araştırıcılar tarafından hazırlanan
Uygun buluyorum ve uygun bulmuyorum şeklinde iki cevap seçeneği olan sorulardan oluşan
Uzman değerlendirme formundan yararlanılmıştır.
Uzman görüşleri sonrası sosyal kurallarla ilgili olan ‘’bir çocuk yemekten önce dua
etmiyor’’olayını yansıtan resim Türk kültüründe genelde yemekten sonra dua edilmesi neden
gösterilerek çıkartılması istenmiştir.
Bu resmin yerine ‘’ bir çocuk elmayı yedikten sonra kabuklarını yere atıyor’’ olayını yansıtan
bir resim yapılarak yeniden uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanların değerlendirmeleri
arasında tutarlılık olduğu görülmüştür. Uzmanlar arasındaki tutarlılık ölçeğin geçerliliği
olarak kabul edilmiştir.
Uzman görüşü alındıktan sonra ölçek 10 çocuğa 10 gün arayla uygulanmış ve iki
uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyona bakılmıştır. Ölçeğin 10 gün arayla
uygulanmasının sebebi ise deneklere ait nedenlerden dolayı ( hastalık, okula devam etmeme
vs.) denek kaybı endişesi ve bu dönemdeki çocukların bilişsel özelliklerinden dolayı ölçeğe
verdikleri ilk cevapları hatırlayamayacakları düşüncesidir.
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Ölçeğin aralıklı iki uygulamasından elde edilen puanlar arasında r= .78 lik bir korelasyon
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu korelasyon ölçeğin güvenirlik katsayısı olarak
belirlenmiştir.
Bulunan bu sonuçlar ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği için bir kanıt olarak
değerlendirilmiştir.
Ahlaki ve sosyal kural bilgisi ölçeğinin puanlanması;
Çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddiyet algısı alt boyutunu ölçmek için her
deneğe önünde kendine gösterilen resimlerdeki olaylar hakkındaki kararını bildirebileceği üç
farklı yüz ifadesi kullanılmıştır.
Her resimden sonra çocuğun önüne yüz ifadelerini içeren kartlar sıralanmış ve ‘’ resimde
gösterilen olaya tepkin nasıl olurdu yüz ifadelerinden birini, seçer misin? ‘’ diye sorulmuştur.
Puanlamada yüz ifadelerinden yararlanılmıştır.
1. Yüz ifadesi; mutlu yüz ifadesi ( onaylayan) = 1 puan.
2. Yüz ifadesi; biraz kızgın ( onaylamayan) = 2 puan
3. Yüz ifadesi; çok kızgın ( hiç onaylamayan) = 3 puandır.
Çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili otorite ve kural yokluğu ile genelleme alt
boyutlarına ait cevaplarını değerlendirmek amacıyla 2. bir ölçme yapılmıştır.
Bu amaçla önceki resimler tekrar gösterilmiştir. Örneğin; otorite yokluğu ve kural yokluğunda
farklı ortamlarda olayın uygulanabilirliği ile çocuğun tutumunu ölçmek için bu davranışı
yaparken öğretmen görmese ve kural olmasa resimdeki davranışın doğru olup olmadığı ve
okul dışındaki yerlerde ( ev, park, komşu evi vs.) yapılıp yapılmayacağı sorulmuştur.
Doğru veya yapılabilir cevabı ‘’0’’ puan, yanlış ya da yapılamaz cevabı ‘’1’’ puan ile
puanlanmıştır.
Ahlaki ve sosyal kuralların çiğnenmesi durumunda çocuğun ceza ile ilgili tutumunu ölçmek
için resimdeki davranışı yapan çocuğa yaptığı yanlıştan dolayı öğretmenin ceza verip
vermemesi gerektiği sorulmuştur.
Ceza verilmesin cevabı ‘’0’’ puan, ceza verilsin ama az verilsin cevabı ‘’1’’ puan, çok ceza
verilsin cevabı ‘’2’’ puan ile puanlanmıştır.
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Sosyo ekonomik ve kültürel düzey anketi:
Bacanlı (2003) tarafından geliştirilen sosyo ekonomik düzey ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte
öğrenci velilerinin ekonomik ve kültürel düzeylerini ölçen 50 soru yer almıştır.
Sonuç olarak öğrenci velilerinin durumuna göre alt ve üst sosyo ekonomik düzeyler
belirlenmiş ve çocukların ahlaki sosyal gelişimleri bu unsurlara göre incelenmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmaya katılan 6 yaş grubu okul öncesi çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerini
değerlendirmek için Smetana (1981, 1333) tarafından geliştirilen resimler kullanılmıştır.
Ölçeğin uygulanmasında her çocukla okulda özel ve sessiz bir odada bireysel olarak 10- 15
dakika görüşülmüştür.
Smetana nın araştırma modeline uygun olarak resimlerde anlatılan olayla ilgili çocukların
ciddiyet derecesini belirlemek için 3 yüz ifadesi kullanılmıştır. Üç yüz ifadesi abartılı biçimde
tanımlanmıştır.
Birinci yüz ifadesi resimlerde geçen olayı kabul eden gülen yüz, ikinci yüz ifadesi
resimlerdeki olayı biraz yanlış bulan biraz kızan yüz ifadesi, üçüncü yüz

ifadesi ise

resimlerdeki olayı çok yanlış bulan ve kızan bir yüz ifadesidir.
Yüz ifadeleri ile ilgili çocuklara önceden bilgi verilmiş daha sonra 10,8 x 11 cm kartlar
üzerine çizilmiş ve renklendirilmiş resimler belli bir sıra takip etmeden gösterilmiştir.
Her resimden sonra çocuklara beş soru sorulmuştur.
Sorulan sorular çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerine yönelik sorulardır.
Sorulan sorular şunlardır;
Soru 1- Sence bu olay doğrumu yanlış mı? Eğer yanlışsa ne kadar yanlıştır?
Soru 2- Resimdeki çocuğun yaptığını öğretmeni görmese çocuğun bu davranışı doğru mu
yoksa yanlış mı olur?
Soru 3- Resimdeki olayla ilgili daha önceden koyulmuş bir kural olmasa çocuğun bu davranışı
doğru mu yoksa yanlış mı olur?
Soru 4- Resimdeki bu çocuk başka okulda ya da evde böyle davransa sence doğru mu yoksa
yanlış mı olur?
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Soru5- Öğretmeni bu çocuğa davranışından dolayı ceza versin mi? Eğer cevabın evetse ne
kadar ceza versin? Az mı yoksa çok mu?
Yukarıda ifade edildiği gibi sorular içerik olarak ;
Soru 1- çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddiyet algısını
Soru 2- Çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili otorite yokluğu algısı
Soru 3- Çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili kural yokluğu algısı
Soru 4- Çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili genelleme algısı
Soru 5- Ahlaki ve sosyal kuralların ihlali durumunda çocukların ceza tutumunu ölçmektedir.
Ahlaki ve sosyal kural bilgisi belirlenen çocukların ailelerine de ‘’sosyo ekonomik kültürel
düzey ölçeği uygulanmıştır.
Aileler gelir düzeylerinden eğitim durumlarına kadar sorulan 50 soruyu cevaplandırmışlar
buradan çıkılarak ailelerin sosyo ekonomik ve kültürel durumları hakkında belirli sonuçlara
varılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi sürecinde tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız gruplar t testi yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular yer almaktadır. Sosyokültürel yapılarına göre
çocukların ahlaki kural bilgisi alt boyutları için t testi analiz yapılmış ve sonuçları Tablo 1 de
verilmiştir.
Tablo 1. Sosyokültürel yapılarına göre çocukların ahlaki kural bilgisi alt boyutları için t testi
analiz sonuçları.
Ahlaki kural alt boyutları
Ahlak Ciddiyet
Ahlak Otorite Yokluğu
Ahlak Kural Yokluğu
Ahlak Genelleme
Ahlak Ceza

Sosyokültürel Yapı
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek

n
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

X
4,00
6,64
5,52
7,44
6,44
7,68
6,60
7,76
6,88
7,62

ss
2,718
1,102
2,159
,611
1,763
,713
1,784
,625
1,394
,901

t

p

-6,365

,001

-6,049

,001

-4,611

,001

-4,339

,001

-3,152

,002

Not: ahlaki kural alt boyutları için alınacak maksimum puan 10 dur.
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Tablo 1’in değerleri incelendiğinde sosyokültürel ve ekonomik yapısı düşük ve yüksek olan
annelerin çocuklarının ahlaki kural bilgisi alt boyutlarının tümüne ait puan ortalamaları
arasında sosyokültürel ve ekonomik yapısı yüksek olanların lehine anlamlı farklılıkların
olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Sosyal kural bilgisi alt boyutları için t testi analiz sonuçları.
Ahlaki kural alt boyutları
Sosyal Ciddiyet
Sosyal Otorite Yokluğu
Sosyal Kural Yokluğu
Sosyal Genelleme
Sosyal Ceza

Sosyokültürel Yapı
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek
Düşük
Yüksek

n
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

X
7,18
7,84
7,10
7,84
7,36
7,82
7,00
7,68
6,42
2,92

ss
,825
,548
1,474
,510
1,102
,596
1,429
,741
2,417
1,027

t

p

-4,710

,000

-3,355

,001

-2,596

,011

-2,988

,004

9,425

,000

Not: ahlaki kural alt boyutları için alınacak maksimum puan 10 dur.

Tablo 2’in değerleri incelendiğinde sosyokültürel ve ekonomik yapısı düşük ve yüksek olan
annelerin çocuklarının Sosyal kural bilgisi alt boyutlarından Sosyal Ciddiyet, Sosyal Otorite
Yokluğu, Sosyal Genelleme, Sosyal Kural Yokluğu ve Sosyal Ceza ya ait puan ortalamaları
arasında sosyokültürel ve ekonomik yapısı yüksek olanların lehine anlamlı farklılıkların
olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan araştırma sonucunda sosyo kültürel ve ekonomik düzeyi düşük ve yüksek olan
ailelerin çocuklarının ahlaki kural bilgisi alt boyutlarının tümünde yüksek olanların lehine
anlamlı farklılık çıktığı görülmüştür. Yani sosyo ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek ailelerin
çocuklarının ahlaki kural bilgisi düşük olan gruba göre daha iyi durumdadır.
Aynı şekilde sosyal ciddiyet, sosyal otorite yokluğu, sosyal genelleme, sosyal kural yokluğu
ve sosyal ceza boyutlarında da sosyo ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocukları düşük
olanlara göre anlamlı bir fark göstererek yüksek puan almışlardır.
Bu tablo okul öncesi eğitim ve çocuğa sunulan uyarıcı zenginliğinin onun birçok alandaki
yaşam bilgi ve standartlarını yükselttiğini ortaya koymaktadır.
Ailenin yüksek kültürel ve ekonomik boyutu çocukla ilgilenme, onu özenle yetiştirme
duyarlılığını da ortaya koymakta çocuk birçok alanda kendini yetiştirmektedir.
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İNANÇ TURİZMİ VE JEOMORFOLOJİ İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: MEKKE
(SUUDİ ARABİSTAN)

Uzman Emre ÖZŞAHİN ∗
ÖZ
Her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilen Mekke de inanç turizmi
nedeniyle şehirsel gelişimde büyüme yönünde bir değişim yaşanmıştır. Ancak bu süreç
jeomorfolojik özelliklerden kaynaklanan taşkın ile kütle hareketlerine, zemin özelliklerinden
kaynaklanan deprem riskine ve yerleşme aktiviteleri sonucunda insanın neden olduğu
hâlihazırdaki yerşekillerini değiştirmesine neden olmuştur. Bu çalışmada inanç turizmi
sonucunda yaşanan şehirsel gelişimin jeomorfolojik özelliklerle olan ilişkisi açıklanacaktır.
Bu amaçla büyük ölçekli haritalar ve şehir planlarından yararlanılmıştır. Bütün bu veriler
ilgili literatür eşliğinde arazi çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Şehirsel alanda gözlenen
problemlerin çözümü için her geçen gün inanç turizmi nedeniyle daha da çok artan
yapılaşmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve jeomorfolojik kaynaklı problemlerin
önlenmesi için gereklidir. Bu nedenle jeomorfolojik özelliklere uygun bir planlama
yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Jeomorfoloji, İnanç turizmi, Mekke, Şehirsel gelişim,
Jeomorfolojik problemler.
AN EXAMPLE TO FAITH TOURISM AND GEOMORPHOLOGY
INTERACTION: MAKKAH (SAUDI ARABIA)
ABSTRACT
Each year, visited by millions of Muslims in Mecca because of religious tourism has
experienced a change in the direction of growth of urban development. But this process with
morphological characteristics of mass movements caused by flood, earthquake risk due to
∗
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geological features and man-made as a result of the settlement activity has led to the current
yerşekillerini change. Geomorphological features in the urban development of religious
tourism as a result of this study, the relationship will be described. Large-scale maps and city
plans were used for this purpose. All these data were evaluated by field studies of relevant
literature. For the solution of the problems observed in urban areas even more so with each
passing day because of the growing faith tourism and maintenance of healthy way of
structuring is required to prevent problems from geomorphological. Therefore, planning
should be an appropriate geomorphological features.
Key words: Geomorphology, Faith tourism, Makkah, Urban development,
Geomorpholocigal problems.
1. GİRİŞ
Kutsal yerlere yönelik turizm etkinlikleri olarak tanımlanan inanç turizminde (Kozak
vd., 2001), turistin seyahate katılma amacı dini yerleri ziyaret etmektir (Kahraman ve Türkay,
2004). Dünyadaki inanç turizminin yoğun olarak yapıldığı ve bu konuda verilebilecek en
önemli örnek, hiç kuşkusuz her yıl milyonlarca Müslüman’ın ziyaretine konu olan Mekke
şehridir. Suudi Arabistan’ın toplam ziyaretçi sayısının % 55’i Mekke’yi ziyaret ederek Hac
görevini yapmak ve bu kutsal deneyimi yaşamak isteyenlerden oluşmaktadır (Kahraman ve
Türkay, 2004).
Bazı kaynaklarda şehirlerin anası (Ümmül kura/Anakent) olarak belirtilen (Elmalı,
1935: Enam Suresi/92; Hamw, 2010) bu şehir, İslam dininin yayılması sonucunda bu dinin en
kutsal yeri olarak kalmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002). Her yıl Türkiye’den 300.000,
dünyadan 3 milyon Müslüman tarafından ziyaret edilmekte olan bu şehir (Ashi, 1996; Web1), adeta İslam dininin başkenti olarak nitelendirilebilir.
Mekke, Suudi Arabistan yarımadasının batı tarafında, 39° 50' 32,993'' – 40° 5' 19,58''
doğu boylamları ile 21° 22' 48,773'' – 21° 11' 42,762'' kuzey enlemleri (UTM Zone 37N –
WGS84) arasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden ortalama 300 m yükseklikte bulunan
şehir, batısında bulunan Cidde şehrine 75 km uzaklıktadır (Şekil 1).
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Şekil 1: Lokasyon haritası
Mekke şehri, Vadi1 Naman havzasında, bu vadiyi doğudan sınırlandıran ve 1800-2000
m yükseltiye ulaşan Hicaz (Saravat) Dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Aslında şehirsel
alan, Vadi Naman’ın bir alt vadisi olan Vadi İbrahim (Halil İbrahim Vadisi) ve Vadi
Uranah’ın oluşturduğu Tihame ovasında bulunmaktadır (Hamw, 2010).
Arap yarımadası değişik hava akımlarının etkisi altındadır (Şen, 1983). Bu akımların
etkisi yere ve mevsimlere bağlı olarak değişiklik gösterir (Şen, 2006). Genel olarak bu
bölgede nemli ve ılıman bir iklim egemendir (Güner ve Ertürk, 2005). İklim özelliklerine
bağlı olarak oluşan hava hareketlerinin yıl içindeki tekil ve karışık etkileri sonucunda bu
bölgede en soğuk mevsim, kış’tır. Ancak bu bölgedeki ılıman iklim ve hava hareketleri yılın
her anında insan sağlığına zarar verebilecek etkiden uzaktadır (Al-Yamani ve Şen, 1993).
Bölgedeki yağışlar ise çok değişkenlik göstermektedir. Kızıldeniz’den doğuya doğru taşınan
nemli hava kütleleri, Saravat Dağları nedeniyle orografik kökenli yağışların oluşmasına
imkân sağlamaktadır. Bu durum yıl boyunca sık sık yağışlı günlerin yaşanmasına sebep

1

Buradaki “vadi” kelimesi, Türkçe’deki akarsu havzasını karşılamaktadır. Ancak Arap Yarımadasında
özellikleri bakımından ilave edilecek bir nokta, bu vadilerde sürekli yüzeysel su akışının bulunmayışıdır (Şen,
2006). Yani bu bölgede süreksiz akarsular yaygındır.
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olmaktadır (Şen, 2006; Şekil 2). Bu durum taşkın olaylarının da meydana gelmesinde önemli
bir faktördür.

Şekil 2: Mekke’de taşkınların oluşumuna yol açan orografik kökenli
yağışların oluşum mekanizması (Şen, 2006)
İklimsel özelliklere bağlı olarak bölge akarsuları süreksiz bir özellik göstermektedir.
Bu tür alanlara akışsız sahalar veya areik sahalar denilmektedir (Hoşgören, 2010). Bu türden
bir havza olan Vadi Naman’ın alt vadilerinin akaçlama havzasında yer alan şehirsel alanın
büyük bir kısmı Vadi İbrahim havzasında kalmaktadır. Şehrin Arafat meydanına doğru olan
güneydoğu kesimi ise Vadi Muhassir ve Vadi Uranah (İma) derelerinin akaçlama
havzalarında bulunmaktadır.
Tarihi kaynaklara göre Mekke’nin bulunduğu alana ilk yerleşenler Hz. İbrahim
peygamberin eşi Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’dir. Daha sonra Şam tarafında bulunan
Cürhüm kabilesinin bir grubu da buraya yerleşmiştir (Hamw, 2010). Hz. İbrahim’in kabeyi
inşaa etmesi (M.Ö. 2000) sonucunda ise her yıl inanan insanlar tarafından ziyaret edilen
kutsal bir mekân kimliğine kavuşmuştur (Karı, 1987). Özellikle İslam dininin doğup,
yaygınlaşmasından günümüze kadar geçen süreçte bu bölgenin özellikle de Mekke şehrinin
önemi daha da artmıştır. Bu nedenle her yıl milyonlarca Müslüman tarafından buradaki kutsal
yerleri ziyaret etmek (hac veya umre) amacıyla inanç turizmi açısından dikkat çekici bir
faaliyet gerçekleştirilmektedir.
İşte bu çalışmada Hz. İbrahim döneminde Kâbe’nin inşa edilmesi ile önem kazanan ve
İslam dininin doğuşuyla birlikte bu önemini daha da fazla arttıran Mekke şehrinin inanç
turizmi faaliyetlerine bağlı olarak gelişip, büyümesinin jeomorfolojik özelliklerle olan ilişkisi
incelenecektir. İnanç turizmi faaliyetlerine bağlı olarak yaşanan şehirsel gelişim başlangıçtan
4
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günümüze kadar belli dönemler şeklinde açıklanacak ve jeomorfolojik özellikler kapsamında
değerlendirilecektir. Daha önce bu konu ile alakalı hiçbir çalışmanın olmaması nedeniyle bu
yayın, bilimsel açıdan ortaya çıkan boşluğu doldurması bakımından önemlidir.
Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında daha çok jeoloji ve mühendislik jeolojisi
konuları üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu kapsamda öncelikle; Suudi Arabistan
Maden Sendikası 1930’larda bölge hakkında en eski jeolojik çalışmaları yapmıştır (Larken,
1936). Prekambriyen ve Senozoyik yaşlı litostratigrafik birimlerin açıklanması ise 1950’li
yıllarda yapılmıştır (Karpoff, 1955; 1957a; 1957b; 1958; 1960). Daha sonra farklı zamanlarda
çeşitli jeolojik haritalar da hazırlanmıştır. Güney Hicaz bölgesini kapsayan 1/500.000 ölçekli
jeoloji haritası buna örnek olarak gösterilebilir (Brown vd., 1963; Al Shanti, 1966; Hashem,
1971; Nebert vd., 1974).
1/100.000 ölçeğinde bölgesel haritalama ise Suudi Arabistan Mineral Kaynakları
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır (Skiba vd., 1977; Tayeb, 1983). Moore ve Al-Rehaili
(1989) ise Mekke ve çevresinin 1/250.000 ölçekli bir jeoloji haritasını çizmişlerdir. Bunu
takip eden dönemde (1986) Suudi Arabistan Petrol Bakanlığı şehir merkezinin 1/10.000
ölçeğinde detaylı bir mühendislik jeoloji haritasını hazırlamıştır (Ministry of Petroleum and
Mineral Resources, 1986). 1995 yılında ise Sonbul, Mekke şehrinin kuzeybatı bölgesinin
1/10.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritasını çıkarmıştır (Sonbul, 1995). Şehir merkezinin
son dönemde inanç turizmine bağlı olarak büyümesi göz önünde bulundurularak, Al Solami
vd. (2006) şehirsel alanın mühendislik jeolojisi hakkında incelemelerde bulunmuşlardır (Al
Solami vd., 2006).
2. MATERYAL VE METOT
Öncelikli olarak ilgili literatürün taranması şeklinde başlatılan çalışma, daha sonra
büyük çoğunlukla arazi gözlemlerine dayanılarak üretilmiştir. Çalışmada 1/30.000 ve
1/25.000 ölçekli topografya paftaları ile ilgili literatür de farklı ölçeklerde hazırlanmış jeoloji
haritaları (Moore ve Al-Rehaili, 1989; Al Solami vd., 2006) kullanılmıştır. Bunların yanında
1/30.000, 1/15.000 ve 1/10.000 ölçekli şehir planlarından da yararlanılmıştır. Mevcut veriler
kullanılarak şehirsel alanın jeomorfolojik özellikleri ile bu özelliklerin ortaya çıkardığı
problemler ve bu problemlerin inanç turizmi ile olan ilişkisi açıklanmıştır.
5
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Jeolojik Özellikler
Arap kalkanı üzerindeki Hicaz bölgesinin güney kesiminde yer alan Mekke şehri,
Prekambriyen, Senozoyik ve Kuvaterner yaşlı çeşitli jeolojik birimlerin bulunduğu bir arazi
üzerinde yer almaktadır (Greenwood vd., 1976; Karı, 1987; Sonbul 1995).
Şehir alanı temelde, Arafat grubu olarak isimlendirilen (Şen, 2008), Prekambriyen
yaşındaki intrüzif karakterdeki kayalarla kaplıdır. Bu kayaların içine diyorit ile tonalit
arasında bulunan farklı bileşimindeki çeşitli kayaçlar yerleşmiştir.

Şekil 3: Jeoloji haritası
Şehirsel alanda Paleozoyik döneme ait en yoğun kayaç türü kuvars-diyorit
bileşimindeki kayaç grubudur. Bu birim Mina grubu olarak adlandırılmaktadır (Moore ve AlRehaili, 1989; Şen, 2008). Bu kayaçlar daha çok Haremin batı, güney ve doğusunda
yüzeylenmektedir. Aynı yaştaki Shargah mafik karmaşığı olarak adlandırılan (Şen, 2008)
diyorit ve gabro bileşimindeki kayaçlar ise Haremin kuzeyi ile güneydoğusunda yaygın olarak
görülmektedir. Yine Paleozoyik yaşında olan ve İbrahim granodiyoriti olarak isimlendirilen
(Şen, 2008) jeolojik birim ise Nurdağı ve Sevr dağı çevresinde ve Arafat meydanının
doğusunda yaygın olarak görülmektedir.
6
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Mekke şehrinin olduğu alanda Senozoyik yaşlı metabazalt ve volkanik kayalardan
olan başka genç bir formasyonda yayılış gösterir. Bu formasyon daha çok Haremin güneyi ile
Arafat meydanının doğusunda bulunmaktadır. Şehirsel alanın üzerinde yer aldığı en genç
birim ise Vadi İbrahim ve Vadi Uranah olmak üzere bazı akarsuların getirip, biriktirdiği
Kuvaterner yaşındaki alüvyonlardır. Bu alüvyonların kalınlığı bazı alanlarda 30 m’ye kadar
ulaşır (Şen, 2008).
Şehirsel alan, güneybatıdan Ad Damm Fayı (KD), kuzeyden Numan-Mekke-Fatıma
(KB) ile batıdan Cidde-Kızıldeniz (KB) sismik zonlarıyla çevrelenmiştir (Tayeb, 1983; Sahl
ve Smith, 1986; Camp ve Roobol, 1991; Johnson, 1997; Al-Saud, 2008). Bu yapıların
etkisiyle bölgede birçok irili ufaklı fay hattı da oluşmuştur (Moore ve Al-Rehaili, 1989; Şekil
4). Şehir bölgesindeki yapısal açıdan egemen istikamet kuzeydoğu ile kuzey-kuzeydoğu
arasındaki yöndür. Aslında bu yön, Prekambriyen deformasyonunu ve Senozoyik
faylanmasını yansıtmaktadır (Al Solami vd., 2006). Mekke yapısal zonu olarak isimlendirilen
bu zonda (Moore ve Al-Rehaili, 1989), son zamanlarda özellikle genç fayların etkisiyle
sismik aktivite gözlenmektedir (Gettings ve Anderson, 1983; Al-Saud, 2008; Şekil 5).
3.2. Jeomorfolojik Özellikler
Jeolojik olarak Arap zırhının orta kısımlarında yer alan Hicaz bölgesinde bulunan
(Şen, 2006) Mekke (Şekil 6), genel jeomorfoloji açısından kuzeyden “engel” anlamı taşıyan
(Özey, 2009) ve 1800-2000 m yükseltiye ulaşan Hicaz (Saravat) Dağları ile kuşatılmıştır.
Daha özelde ise Vadi Naman’ın alt vadileri olan Vadi İbrahim ve Vadi Uranah havzasında
bulunmaktadır.
Bölgenin topografik özellikleri, Kızıldeniz riftleşmesinin bir sonucu meydana gelen
yükselmeyle alakalıdır (Al Solami vd., 2006; Al-Saud, 2008). Yükselti seviyeleri deniz
seviyesinden 120 ile 1000 m’ler arasında değişmektedir. Ortalama yükselti ise 372 m’dir.
Ortalama eğim ise 0-300 arasında bir değer göstermektedir (Al Solami vd., 2006).
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Şekil 4
Şekil 5
Şekil 4: Mekke şehri ve çevresinin fay hatları haritası (Al Saud, 2008)
Şekil 5: Mekke şehri ve çevresinin sismisite haritası (Al Saud, 2008)
Şehir alanı jeomorfolojik bakımdan ana yerşekillerinin tamamının da bulunduğu bir
sahada gelişim göstermiştir. Şehir merkezini oluşturan Harem ve çevresi Tihame ovasında yer
almaktadır (Hamw, 2010; Şekil 7). Bu alan güney ve batı bölgesinden geniş aşınım düzlüğü
şeklindeki plato sahalarıyla çevrelenmiştir. Bu platolar üzerinde monadnoklar şeklinde ana
kaya direncine bağlı olarak meydana gelmiş ve dağ denecek kadar yüksek olmamakla beraber
çeşitli tepelik sahalarda yer almaktadır. İnanç turizmi açısından önemli dağlık alanlardan olan,
Nurdağı, Sevr dağı ve Rahme dağı bunların en güzel örneklerini oluşturur.
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Şekil 6: Arabistan Yarımadasında Mekke’nin konumu

Şekil 7: Jeomorfoloji haritası
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Foto 1

Foto 2
Foto 1: Nurdağı’ndan bir görünüm
Foto 2: Rahme tepesinden bir görünüm

3.3. İnanç Turizmine Bağlı Olarak Şehirsel Gelişimin Yaşandığı Dönemler
Mekke’de inanç turizminin etkisiyle şehirsel anlamda önemli ve köklü değişikliklerin
olduğu iki dönem vardır. Bunlar İslamiyet’ten önceki ve İslamiyet’ten sonraki dönemler
olarak iki başlık altında toplanabilir.
3.3.1. İslamiyet’ten Önceki Dönem
Bu dönem Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa etmesinden (M.Ö. 2000), İslamiyet’in
doğuşuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde şehirsel alan Kâbe’nin çevresiyle
sınırlanmıştır. Yani inanç turizmine bağlı olarak Kâbe merkezli bir şehirsel alanın geliştiği
dönemdir (Şekil 8).

Şekil 8: İslamiyet’ten önceki dönemde şehir alanı (Hamw, 2010)
3.3.2. İslamiyet’ten Sonraki Dönem
10
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Bu dönem Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik görevinin verildiği 610 yılında
başlar ve günümüze kadar devam eder. Bu dönemde Kâbe’nin inşa edilmesi ve hac olayının
başlaması ile ilgili sürece ek olarak, Hz. Muhammed’e (s.a.v.), diğer önemli İslam
şahsiyetlerine ve devletlerine ait mekânlarında inanç turizmine yönelik değeri ve önemi
artmıştır. Artık insanlar bu mekânları da ziyaret etmeye başlamışlardır. Bu mekânlar, Sevr
dağı ve Sevr mağarası, Nurdağı ve Hira mağarası, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ev, Cin
mescidi, Cenneti Mualla mezarlığı, Arafat meydanındaki Rahme tepesi (Cebeli Rahme) ve
Nemire Mescidi, Mina bölgesindeki Hayf ve Akabe camileri ile müzdelife’dir (Şekil 9).

Şekil 9: İslamiyet’ten sonraki dönemde şehir alanı ve kutsal mekânlar
Bu dönem içerisinde zamanla kutsal mekânlarda yaşanan artış şehirsel anlamda önemli
değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. İslamiyet’ten önceki dönemde görülen Kâbe
merkezli şehirsel alan algısı değişmeye ve genişlemeye başlamıştır. Bu nedenle İslamiyet’ten
sonraki dönem de önemli değişikliklerin olduğu Suudi Devletine kadar olan dönem ve
günümüze kadar olan dönem olmak üzere iki grup altında incelenebilir.
3.3.2.1. Suudi Devletine Kadar Olan Dönem: Bu dönem İslam dininin doğuşuyla
başlayıp sırasıyla Dört halife, Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Osmanlı Devleti, 1. Suud
Devleti, Muhammed Ali Paşa (1813-1840), Haşimi dönemlerini kapsamaktadır. Bu dönemde
özellikle hac vazifesinin yanı sıra bazı yeni kutsal mekânlarında turizm faaliyetlerine
eklenmesi şehirsel gelişime neden olmuştur. Bu dönemde şehir alanı bu merkezlere doğru
11
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gelişme göstermiştir. Ayrıca Kâbe’nin etrafındaki alanlarda birçok dönemde restore edilmiş
ve düzenlenmiştir (Hamw, 2010; Şekil 10).

Şekil 10: 19. yüzyılda Harem ve çevresi (Keleş, 2011)
3.3.2.2. Suudi Devleti-Günümüz Dönemi: Bu dönem 5.12.1924 yılında Abdülaziz b.
Abdurrahman Al Suud’un Mekke’ye girmesinden (Hamw, 2010), günümüze kadar geçen
yaklaşık 90 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu sürede Mekke’de büyük şehirleşme atağı
yaşanmıştır (Özgüç, 2007). Özellikle Mescidi Harem’in genişletilmesi, ticari kompleksler ve
binlerce ziyaretçinin konaklamasına imkân sağlayan dev otellerin inşa edilmesi için Kâbe’nin
etrafını başta olmak üzere şehirsel alanın büyük bir kısmının yapım ve modernizasyonu gibi
alanlarda kendini göstermiştir. Gerçekten de bu dönemde yönetime gelen ve geliştirme,
modernizasyon ve uygulama işlerini yönlendiren kral ve emirlerin desteğiyle Mekke’nin
şehirleşme sürecinde büyük bir sıçrama yaşanmıştır (Hamw, 2010).
Günümüzde yaklaşık 116 ülkeden (Karı, 1987) milyonlarca ziyaretçinin geldiği
şehirde 84 tane otel, 309 tane de mobilyalı apart daire bulunmaktadır (FarsiMAPS, 2011).
İnanç turizminin ortaya çıkardığı bu turistik tesisler daha çok Harem’in etrafında
yoğunlaşmakta ve bu durum merkezden çevreye doğru azalış şeklinde kendini
göstermektedir.
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Şekil 11: Mekke’de inanç turizminin etkisiyle şehirsel gelişimin yaşandığı dönemler
(Toulan, 1993; Alkhaldy, 2009; FarsiMAPS, 2011)
3.4. Mekke Şehrinde İnanç Turizmi ve Jeomorfoloji İlişkisi
Mekke şehrinin kuruluşu ve ardından Kâbe’nin inşa edilmesi ile başlayan ve İslam
dini ile birlikte daha da artan inanç turizmi faaliyetleri, şehirsel gelişimde belirleyici bir rol
oynamıştır. Ancak bu durum bazı jeomorfolojik problemlerinde ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu konu üzerinde yapılan araştırmalarda da jeomorfolojik açıdan uygun alana
kurulmayan veya uygun bir şekilde yapılaşmaya gidilmeyen şehirlerin büyük bölümünün
doğal risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulanmıştır (Tonbul ve Sunkar, 2008; Özşahin,
2010). Bu duruma bağlı olarak şehirsel alan, jeomorfolojik özelliklerden kaynaklanan taşkın
ve kütle hareketleri ile zemin özelliklerinden kaynaklanan deprem riski altındadır. Özellikle
bu problemlere son zamanlarda yerleşme aktiviteleri sonucunda insanın neden olduğu
hâlihazır yerşekillerini değiştirmede eklenmiştir. Aşağıda bu risk faktörleri ayrı ayrı
değerlendirilmiştir.
3.4.1. Taşkın
Mekke şehrinin kurulduğu alanın etrafının çeşitli vadilerle çevrilmesi çok sayıda
meşhur taşkın olayının da yaşanmasına ortam hazırlamıştır (Hamw, 2010). Özellikle de
Harem bölgesi sarp, dik ve geçirimsiz kayaçların bulunduğu ve konum olarak Vadi
13
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İbrahim’in vadi yatağında yer alır. Bu nedenle ani yağışlar sonrasında Vadi İbrahim taşkına
neden olmaktadır. Taşkın suları kuzeydoğudan güneybatıya doğru akış gösterir. Bu sular
özellikle Mina ve Nur dağının olduğu bölgeden vadi yatağına karışan sulardır (Şen, 2006). Bu
bölgede tarihte 87 tane taşkın olayı yaşanmıştır. En son taşkın olayı 1973 yılında görülmüştür
(Şen, 2006; Foto 3-4). Tarihten beri bu afeti önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır
(Hamw, 2010). Yapılan bu düzenleme çalışmaları neticesinde artık günümüzde bu tür bir
problem yaşanmamaktadır. Ancak bazı ekstrem yağışlar neticesinde yine bu tür hadisler
yaşanabilir.

Foto 3
Foto 4
Foto 3: 1973 yılındaki taşkında Kâbe ve çevresinden bir görünüm (Web-2)
Foto 4: 1973 yılındaki taşkında Harem ve çevresinden bir görünüm (Web-2)
3.4.2. Kütle Hareketleri
Mekke şehrinin üzerinde bulunduğu jeolojik yapı, özellikle günlenme problemi
nedeniyle kaya düşmesi türünden kütle hareketine neden olabilir. Şehirsel alanın mühendislik
jeolojisi üzerine yapılan araştırmalarda bu duruma temas edilmiştir (Al Solami, 2006).
Özellikle granodiyorit türünde kabuksal çözülmeye (eksfoliasyon) uğrayan kayaçlar, eğim
değerlerinin yüksek olduğu alanlarda yerçekimi etkisiyle harekete geçmektedir. Bu kapsamda
değerlendirildiğinde, Mekke de kütle hareketi riski taşıyan alanlar; Haremin kuzey ve doğu
kesimleri, Nurdağı, Sevr dağı ve Rahme dağı gibi kutsal mekânlardır. Öncelikli olarak
Haremin bulunduğu alan, yerleşme ve nüfus yoğunluğu nedeniyle çok büyük risk altındadır
(Foto 5-6).
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Foto 5
Foto 6
Foto 5: Şehir alanında kütle hareketi görülebilecek alan olan Sevr Dağı yamaçları
Foto 6: Şehir alanında kütle hareketi görülebilecek olan Ebu Kubeys dağı yamaçları
3.4.3. Deprem
Çeşitli sismik zonların bulunduğu bir alanda yer alan Mekke şehri, büyük bir deprem
riski altındır (Al-Saud, 2008). Tarihten beri önemli depremlerin yaşandığı bir bölge
olmasında, Arap plakası üzerinde yer alması, Kızıldeniz riftine yakın olması ve diğer tektonik
faylanmalar etkili olmuştur (Al-Saud, 2008). Özellikle şehirsel merkezin aktif faylara yakın
olan kesimleri hem deprem etkisine, hem de bu etki sonucu ortaya çıkabilecek kütle
hareketlerine maruz kalabilir (Foto 7-8). Bu kapsamda Haremin güneyi ile Sevr dağı ile
Müzdelife arasındaki alan yüksek risk altındadır.

Foto 7
Foto 8
Foto 7-8: Şehir alanında faylanmalara bağlı olarak deprem riskinin görülebileceği
alanlar
3.4.4. İnsan Etkisi
Aslında Mekke şehrinde ortaya çıkan veya çıkabilecek hemen hemen bütün
jeomorfolojik problemlerin temelinde insan etkisi gizlidir. Özellikle inanç turizmi kapsamında
çok büyük turistik tesislerin yapılması, insanların güncel morfolojiyi değiştirmesine neden
15
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olmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmalarda jeomorfolojik özelliklerin etkisinin de göz ardı
edilmesi, yukarıda ifade edilen problemlerin oluşmasının temel sebebi olarak gösterilebilir.
Özellikle bu kapsamda Haremin etrafındaki Ebu Kubeys ve Kuaykian dağlarının bulunduğu
alandaki morfoloji yerleşim yeri açmak için yok edilmiştir (Foto 9). Zemin özellikleri
açısından olumlu gibi görülen bu durum, günlenme nedeniyle ortaya çıkabilecek kütle
hareketi riski açısından oldukça sakıncalıdır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Mekke şehrinde her geçen gün inanç turizmi nedeniyle daha da çok artan yapılaşmanın
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve şehirsel gelişimin daha doğru bir şekilde
yönlendirilebilmesi için, jeomorfolojik kaynaklı problemlerin ortadan kaldırılması lazımdır.

Foto 9: Haremin etrafında insan etkisiyle düzenlenmiş Ebu Kubeys ve Kuaykian dağları
(Hamw, 2010)
Bu nedenle;
9 Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi,
9 Şehirsel planlama ve gelişimin jeomorfolojik açıdan uygun alanlara doğru yapılması,
9 Şehirsel alandaki dere yataklarının ıslah edilmesi,
9 Şehirsel alanı etkileyen doğal risk faktörleri ve etkileri hakkında daha detaylı çalışmaların
yapılması,
9 Şehrin afet yönetim planının ve afet bilgi sisteminin hazırlanması,
9 Şehirsel alandaki riskli bölgelerdeki yapılaşmanın durdurulması ve daha uygun yerlere
taşınması,
9 Yerleşime yeni açılacak alanlarda zemin özelliklerin detaylı çalışmalarla ortaya konulması
gerekmektedir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ

Abdulkadir KAYA∗

Ünal GÜLHAN∗∗

Bener GÜNGÖR∗∗∗

Öz
Bu çalışmada, finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıda
bulunduğunu iddia eden ve literatürde “arz önderliği” olarak bilinen teorinin, Türkiye
ekonomisinin 1998:1-2009:4 dönemine ait verileri ile test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla,
yurtiçi özel sektör kredi hacmi ile GSMH, ihracat, ithalat, İMKB endeksi, kapasite kullanım
oranı ve sanayi üretim endeksi değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu aşamada En
Küçük Kareler Yöntemi, Johansen Juselius Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik
analizinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçları, Türkiye ekonomisinde finansal piyasaların
ekonomik büyüme ve reel sektörü önemli derecede etkilediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Reel Sektör, Eşbütünleşme,
Nedensellik.
FINANCE AND REAL SECTOR INTERACTION IN TURKISH ECONOMY
Abstract
In this study, it is aimed to search of validity of “supply leading” theory which claim that
development of financial markets lead to economic growth in Turkish Economy for the period
of 1998:1–2009:4. For this aim, the relationships among domestic private sector credit
volume and GDP, export, import, ISE index, capacity utilization rate, industrial production
index are investigated with Least Squares Method, Johansen Juselies Cointegration Test and
Granger Causality Test. Analysis results show that financial markets seriously affect the
economic growth and real sector in Turkish economy.
Keywords: Financial Development, Economic Growth, Real Sector, Cointegration,
Causality.
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I. GİRİŞ
Finansal kurumlar ve sermaye piyasaları, tasarrufları fon fazlası olan birimlerden
toplayıp fona ihtiyaç duyan birimlere dağıtarak her iki tarafın da ihtiyaçlarını
karşılamaktadırlar. Finansal gelişme, bilgi ve işlem maliyetlerini azaltarak ve tasarrufları
sosyal getirinin en büyük olduğu alanlara kaydırarak ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır.
Bu fon aktarım işlevi ile tasarruflar yatırımlara kanalize edilmekte ve böylelikle sermaye
stoku büyümektedir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde gözlenen tasarruf eksikliği reel
sektörün finansmanında ortaya çıkan zorlukları da beraberinde getirmekte ve bu durum
ekonomik büyüme hedefine ulaşabilmeyi zorlaştırmaktadır. Ekonomik büyümenin temel
etkenlerinden olan reel sektörün büyümesi için önemli bir finansman kaynağı olan krediler ile
etkileşimi, hem büyümenin temelinde yer alan finansal faktörlerin belirlenmesi, hem de
büyümenin finansal piyasalara etkilerinin analiz edilmesi açısından önemlidir.
Dünyadaki gelişmiş ekonomi uygulamalarına oranla ülkemizde sermaye piyasası ve
finans kurumlarının ekonomi içindeki yeri ve boyutu bankacılık kesiminin henüz çok
gerisindedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, bankacılık sektörünün yaşadığı her türlü
olumsuzluk reel sektöre doğrudan ve olumsuz olarak yansımaktadır.
Sektör ve firmalar bazında yapılan ampirik çalışmalar finansal gelişmişliğin ekonomik
gelişimin hızını ve izleyeceği yolu önemli bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Literatürde,
reel sektörün mü finansal piyasaların büyümesine neden olduğu, yoksa finans piyasasının
gelişiminin mi reel sektörün büyümesine neden olduğu sorusu cevapsız olmakla beraber reel
sektör ve finans kesimi arasında önemli ilişkinin olduğu gerçeği kabul edilmektedir.
Ekonomik istikrarın temel unsurlarından biri olan finansal istikrar güçlü ve sağlam
finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar anlamına gelir. Finansal istikrardan bahsedilebilmesi
için parasal bir ekonomiden ve paranın ekonomide kullanıldığı bir ortamdan bahsedilmesi
gerekmektedir. Bu bakımdan finansal sistem deyince, parasal sistem, anlaşmalar, kurumlar,
ekonomik ilişkiler akla gelir ve bu ilişkiler arasında sıkı bağlar ve etkin işbirliği genel
istikrarın sağlanmasına hizmet eder ve finansal sektördeki kişi ve kuruluşların arasındaki
uyuma son derece duyarlıdır.
2
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Finansal piyasalar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı genellikle
uluslararası büyüme ilişkileri yardımıyla açıklanmasına rağmen, araştırmacılar bu konuda bir
fikir birliği içerisinde değillerdir. Finansal gelişme, ekonomik gelişmenin önemli bir
göstergesi olarak algılanmasına rağmen ampirik sonuçlar, analizde kullanılan değişkenlerin
içselliğine bir cevap vermediği gibi nedensellik sorununa da bir çözüm getirmemektedir.
Bu çalışmada, 1998:1 – 2009:4 dönemi Türkiye ekonomisi üçer aylık verileri
kullanılarak, özel sektör yurtiçi kredi hacminin, gayri safi yurtiçi hasıla, ihracat, ithalat, borsa
endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi üzerindeki etkileri En Küçük
Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilmiş, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin
varlığının olup olmadığı Johansen Juselius eşbütünleşme testi ile sınanmış ve son olarak
değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünün belirlenmesi için Granger nedensellik testi
uygulanmıştır.

II. LİTERATÜR
Literatürde kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar
daha çok finansal gelişme ve ekonomik büyüme kapsamında ele alınmaktadır. Finansal
gelişmenin ekonomik büyümeyi mi yoksa ekonomik büyümenin finansal gelişmeyi mi
sağladığı sorusunun cevabının tespiti için yapılan çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır.
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönü, arz önderliği
(supply-leading) ve talep takibi (demand-following) hipotezleri olarak Patrick (1966)
tarafından belirlenmiştir. Arz önderliği hipotezi, finansal gelişmeden ekonomik büyümeye
doğru olumlu bir nedensellik ilişkisinin varlığını ve reel ekonominin büyümesine yol açtığını
savunmaktadır. Talep takibi hipotezi ise, ekonomik büyümeden finansal gelişmeye bir
nedensellik ilişkisinin olduğunu savunmaktadır (Calderon vd.;2002:1).
Lucas (1988) çalışmasında, finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin
önemli olmadığını savunurken, McKinnon (1973), King ve Levine (1993), Nuesser ve Kugler
(1998) ve Levine, Loayza ve Beck (2000) çalışmalarında finansal gelişmenin ekonomik
büyümeye neden olduğu ve ekonomik büyüme için önemli olduğu tezini savunmuşlardır.
Diğer taraftan, Gurley ve Shaw (1967), Goldsmith (1969) ve Jung (1986) ise ekonomik
3
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büyümeden finansal gelişmeye nedensel bir ilişkiyi ortaya koymuşlardır. Finansal gelişme ve
ekonomik büyüme üzerine yapılan çalışmaların önemli bulunanları aşağıda özetlenmiştir.
Arestis ve Demetriades (1997) yaptıkları çalışmada, Almanya 1979:2-1991:4 ve
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 1979:4-1991:4 dönemlerine ait üçer aylık, yine Güney
Kore 1956-1994 dönemi yıllık olmak üzere, reel yurtiçi hasıla, banka kredileri/nominal
gayrisafi milli hasıla, menkul kıymetler borsası kapitalizasyonu ve menkul kıymetler borsası
endeksi verileri kullanılarak bir VAR modeli oluşturmuşlardır. Sonuç olarak, menkul kıymet
borsalarının gelişimi ve ekonomik büyüme arasında ampirik bir ilişkinin var olduğu tespit
edilmiştir.
Arestis, Demetriades ve Luintel (2001) çalışmalarında, Almanya 1973:1-1997:4, ABD
1972:2-1998:1, Japonya 1974:2-1998:1, İngiltere 1968:2-1997:4 ve Fransa 1974:1-1998:1
dönemlerine ait üçer aylık gayri safi milli hasıla, menkul kıymetler borsası kapitalizasyon
oranı ve yurtiçi banka kredileri verilerini kullanarak bir VAR modeli oluşturmuşlardır. Sonuç
olarak, Fransa, Almanya ve Japonya’da özellikle menkul kıymetler borsası ve bankaların
büyümeye önemli katkı yaptığı görülmüş, İngiltere ve ABD’de ise, büyümeden finansal
gelişmeye doğru bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Liu ve Calderon (2002), 109 sanayi ve gelişmekte olan ülkelerin 1960-1994 dönemine
ait M2 para arzı ve gayri safi milli hasıla değişkenlerini kullanarak panel veri analizi
yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda, finansal gelişim ve ekonomik büyüme nedenselliği
yönünden arz önderliği hipotezinin (supply-leading), talep takibi hipotezinden (demandfollowing) daha etkili olduğu ve arz önderliği hipotezinin ele alınan dönemin başlangıcından
sonuna kadar yüksek bir etkisi bulunduğu tespit edilmiştir.
Fisman ve Love (2003), 43 ülkenin, 37 endüstri dalından elde edilen 13 değişken ile
firmaların finansmanı ve büyümelerini araştırarak, firmaların büyümesinde ticari kredilerin
önemini ve rolünü ortaya koymaya çalışmışlardır. Çalışmada, hipotezin aksine, banka
kredilerinin firmaların büyümesinde ticari kredilere göre daha uygun ve büyümeye önemli bir
etki sağladığı sonucuna varılmıştır.
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Christopoulos ve Tsionas (2004), finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki
nedenselliği belirlemek üzere 10 ülkenin, finansal derinlik, hisse senedi yatırımları ve
enflasyon değişkenleri ile panel eşbütünleşme analizini kullanmışlar ve nedenselliğin finansal
kalkınmadan iktisadi büyümeye doğru olduğu sonucuna varmışlardır.
Güven (2002) 1988:1-2001:1 dönemi üçer aylık verilerini kapsayan çalışmalarında,
krediler, gayri safi milli hasıla değişkenleri ile varyans ayrıştırma ve Granger nedensellik
testleri ve ayrıca bu değişkenlere ilaveten reel faiz ve reel kur değişkenlerini kullanarak da
regresyon analizi yapmıştır. Banka kredilerindeki reel yüzde değişme ve büyüme arasındaki
nedensellik ilişkisi bulunamamış, büyümeden krediye doğru bir ilişki tespit edilmiştir.
Kredilerdeki reel yüzde değişmenin tahmin hata varyansı üzerinde büyüme değişkeninin
açıklayıcılığı 12 ay sonunda bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçlarına göre, reel bono faizi
ve reel efektif döviz kuru değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Demir, Öztürk ve Albeni (2007 ) yaptıkları çalışmada, 1995-2005 dönemi için aylık
veriler kullanarak, reel çıktı, toplam hisse senedi piyasa kapitalizasyonu ve özel sektöre
verilen toplam banka kredileri arasındaki ilişki ile reel çıktı, endüstriyel piyasa
kapitalizasyonu ve endüstriye verilen banka kredileri arasındaki ilişki ayrı modeller ele
alınarak incelenmiştir. Her iki modelde de ampirik sonuçlar, üç değişken arasında uzun
dönemli bir ilişkinin varlığını ve en az bir yönde Granger nedenselliğinin bulunduğunu
göstermektedir.
Güngör ve Yılmaz (2008) tarafından yapılan çalışmada, 1987:1-2005:4 dönemi üçer
aylık, banka kredileri/gayrisafi yurtiçi hasıla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
gören hisse senetlerinin piyasa değeri/gayri safi yurtiçi hasıla verileri kullanarak bir VAR
modeli oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda, bankacılık sektörü ve menkul kıymet
piyasasındaki gelişmelerin ekonomik büyüme ile uzun dönemde ilişkili olduğu, menkul
kıymet piyasa gelişimi ve ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir nedenselliğin olduğu ve
banka kredileri ile gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranı arasında ekonomik büyümeden
banka kredilerine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu görülmüştür.
Ceylan ve Durkaya (2010), 1998-2008 dönemine ait üçer aylık veriler kullanarak,
Türkiye ekonomisinde yurtiçi kredi hacmi ve bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki
5
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nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Granger nedensellik testi ve hata düzeltme modeli
kullanılan bu çalışma sonucunda, kredi hacmi büyüme oranları ile gayri safi yurtiçi hasıla
büyüme oranı arasında kredilerden büyüme oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi
olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespit
edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda net bir fikir birliğine varılamamıştır. Uygulamalı
çalışmalarda, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin, ele alınan dönem, ülkeler
grubu ve kullanılan ekonometrik yöntemler gibi nedenlerden dolayı farklılıklar arz ettiği
görülmektedir. Bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalara ilaveten, ekonomik büyüme
yanında reel sektörü temsil edeceği düşünülen farklı değişkenlerde ele alınarak, finansal
gelişmenin, ekonomik büyüme ve reel sektör üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılacaktır.
III. YÖNTEM VE VERİLER
Değişkenlerin zaman serilerinden oluşması verilerin durağan olmasını gerektirmekte;
durağan olmayan zaman serileriyle çalışılması sahte regresyon problemine yol açmaktadır. Bu
durumda regresyon analizinden elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi yansıtmamaktadır.
(Gujarati, 1999:726). Çalışmada öncelikli olarak, değişkenlerin durağan olup olmadıkları ve
durağanlık seviyeleri Genişletilmiş Dickey Fuller (GDF) birim kök testi ile sınanmıştır. İkinci
olarak, değişkenler arasında regresyon analizleri aşağıda oluşturulan modellerle tahmin
edilmiştir.
GSYIHBO = β1 + β2 YKR/GSYİH + et

(1)

İHRBO = β1 + β2 YKR/GSYİH + et

(2)

ITHBO= β1 + β2 YKR/GSYİH + et

(3)

İMKBBO = β1 + β2 YKR/GSYİH + et

(4)

KKOBO= β1 + β2 YKR/GSYİH + et

(5)

SÜEBO= β1 + β2 YKR/GSYİH + et

(6)

YKR/GSYİH = Özel sektör yurtiçi kredilerinin, gayri safi yurtiçi hasıla’ya oranı,
6
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GSYİHBO = Gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranı,
İHRBO = İhracat endeksi büyüme oranı,
İTHBO = İthalat endeksi büyüme oranı,
İMKBBO = İMKB 100 endeksi büyüme oranı,
KKOBO =Kapasite kullanım oranının büyüme oranı,
SÜEBO = Sanayi üretim endeksi büyüme oranı,
et = hata terimidir.
Regresyon tahminlerinden sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin
belirlenmesi için eşbütünleşme sınaması yapılmıştır. Çalışmada bu amaçla Johansen-Juselius
eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Bu metotta serinin bir başka seri ile eş-bütünleşik olup
olmadığının sınanması için parametrenin öz değerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla birinci
dereceden bir vektör otoregresif zaman serisi aşağıdaki gibi verilmiş olsun.
Y=A Y + e
~ t -1

~t

(t = 1, 2, 3,…,n)

(7)

(7) nolu eşitlikte A matrisi k boyutlu parametre matrisi olmak üzere e ’ler varyans
~t

kovaryans matrisi V olan beyaz gürültü sürecini göstermektedir. Π= A-I olmak üzere, Π
matrisinin rankı sıfır ise seri eş-bütünleşik değildir. Buradaki Johansen testi iz istatistiği (trace
statistics) olarak da adlandırılan olabilirlik oranına (likelihood ratio) dayandırılır. Eşbütünleşme

testinin

sonucuna

göre

hata

düzeltme

mekanizmasının

uygulanıp

uygulanamayacağına karar verilir. Şayet değişkenler arasında bir eş-bütünleşme, diğer bir
deyişle uzun dönemli bir ilişki varsa hata düzeltme mekanizması uygulanır.
Diğer taraftan, değişkenler arasında bir eş-bütünleşme söz konusu ise, bunlar
arasında en az tek yönlü bir iktisadi nedensellik ilişkisi olma ihtimali vardır (Gujarati, 1999:
623). Bu durumda eş-bütünleşik değişkenler arasında bir nedensellik sınaması gündeme
gelecektir. Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi
kullanılarak yapılmıştır. Varsayım gereği sıfır veya boş hipotezimizin reddi şeklindeki
alternatif hipotez, değişkenler arasında nedensel bir ilişkinin varlığını gösterecektir.
7
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İlk kez Granger (1969) tarafından literatüre kazandırılmış olan Granger Nedensellik
Sınaması daha sonra Hamilton (1994) tarafından geliştirilmiştir. Granger nedenselliğinde x ve
y gibi iki değişken arasındaki ilişkinin yönü araştırılır. Şayet mevcut y değeri, x değişkeninin
şimdiki değerinden çok, geçmiş değerleri ile daha iyi tahmin edilebiliyorsa, x değişkeninden y
değişkenine doğru Granger nedenselliğinin varlığından bahsedilir (Charemza vd., 1993:190).
Granger Nedensellik Testi’ aşağıdaki iki denklem yardımıyla yapılmaktadır.

Y

t

k1

k2

i =1

i =1

= α 0 + ∑ α i Yt −i + ∑ β i X t −i + ε t
k3

k4

i =1

i =1

X t = χ 0 + ∑ χ i X t −i + ∑ δ i Yt −i + ν t

(8)

(9)

Granger nedensellik analizi, yukarıdaki modellerde hata teriminden önce yer alan
bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin katsayılarının grup halinde sıfıra eşit olup
olmadığı test edilerek yapılır. (8) nolu denklemdeki βi katsayıları belirli bir anlamlılık
düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, X’in Y’nin nedeni olduğu sonucuna varılır. Aynı şekilde
(9) nolu denklemde δi katsayılarının belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olması da
Y’nin X’in nedeni olduğunun göstergesidir. Bu durumda Y ile X arasında karşılıklı bir
nedensellik ilişkisi var demektir. Sadece (8) nolu denklemdeki βi katsayıları sıfırdan farklı ise
X’den Y’ye doğru tek yönlü, sadece (9) nolu denklemdeki δi katsayıları sıfırdan farklı ise
Y’den X’e doğru tek yönlü nedensellik vardır. Hem βi hem de δi katsayılarının sıfırdan farklı
olmaması durumunda ise iki değişken arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi yoktur.
Granger nedensellik testi şu şekilde yapılmaktadır. Öncelikle bağımlı değişken kendi
gecikmeli değerleri ile regresyona tabi tutularak ‘Akaike Bilgi Kriteri’ veya ‘Schwartz
Bayesian Kriteri’ minimum yapan gecikme uzunluğu uygun gecikme uzunluğu olarak tespit
edilir. Bağımlı değişken uygun gecikme uzunluğu ile modele dâhil edildikten sonra, modele
girecek ikinci değişkenin olası tüm gecikmeleri ile birlikte oluşan tüm regresyon modellerinin
‘Akaike Bilgi Kriteri’ veya ‘Schwartz Bayesian Kriteri’ değerleri elde edilmekte ve en küçük
bilgi kriterine sahip olan modeldeki ikinci değişkenin gecikme sayısı, modele ikinci sırada
giren değişkenin en uygun gecikme sayısı olarak tespit edilmektedir (Kadılar, 2000: 54).
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Çalışmada, 1998:1-2009:4 dönemine ait 3’er aylık frekanslar kullanılarak analizler
yapılacaktır. Kullanılacak değişkenler, YKR/GSYİH, GSYİHBO, İHRBO, İTHBO,
İMKBBO, KKOBO ve SÜEBO’dır. Değişkenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve
Türkiye İstatistik Kurumu resmi web sayfalarının ulusal veri tabanlarından elde edilmiştir.
Analizlerde EViews 5.0 ekonometrik analiz paket programı kullanılmıştır.
IV. ANALİZ SONUÇLARI
Modellerin tahmininden önce, serilerin durağanlığını araştırmak üzere GDF birim kök
testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök Testi Sonuçları
Seviye Değeri
Değişkenler

1. Fark Değerleri

2. Fark Değerleri

sabitli

sabitli

sabitli
sabitli

trendli

sabitli

trendli

sabitli

trendli

KRD/GSYİH

-1,25)

-2,17

-1,51

0,85

-3,99 (a)

-4,02 (a)

GSYİHBO

-0,72

-1,22

-8,46 (a)

-8,26 (a)

İHRBO

14,03(a)

-13,89(a)

İTHBO

-9,24 (a)

-9,14 (a)

İMKBBO

-5,00 (a)

-5,03 (a)

KKOBO

-5,32 (a)

-5,34 (a)
-10,89

SÜEBO

-2,97 (b)

-2,92

(a)

-10,76 (a)

Kritik
Değerler
A=1%

-3,58

-4,18

-3,58

-4,18

-3,61

-4,21

B=5%

-2,92

-3,51

-2,92

-3,51

-2,93

-3,52

C=10%

-2,60

-3,18

-2,60

-3,18

-2,60

-3,19

Tablo 1’de yer alan değişkenlere ilişkin DF test istatistikleri hem sabitli, hem de sabitli
trendli modelde mutlak değerleri, McKinnon kritik değerleri ile karşılaştırılmış, KKOBO,
9
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İTHBO, İHRBO ve İMKBBO değişkenleri seviye değerlerinde durağan bulunurken, SÜE ve
GSYİHBO birinci seviyede, KRD/GSYİH değişkeninin ise ikinci seviyede durağan olduğu
tespit edilmiştir.
Tablo 2: KRD/GSYİH ile diğer değişkenler arasındaki EKK Tahminleri
Değişkenler
GSYİHBO - KRD/GSYİH
İHRBO - KRD/GSYİH
İTHBO - KRD/GSYİH
İMKBBO - KRD/GSYİH
KKOBO - KRD/GSYİH
SÜEBO - KRD/GSYİH

Model Tahmin Sonucu
GSYİHBO = -0,022 + 1,323 KRD/GSYİH
t (-1,06)

(4,39)*

İHRBO = 0,027 + 0,349 KRD/GSYİH
t (2,37)

(2,15)**

İTHBO = 0,016 + 0,364 KRD/GSYİH
t (0,94)

(1,61)

İMKBBO = 0,059 + 0,974 KRD/GSYİH
t (1,71)

(1,99)***

KKO = -0,003 + 0,240 KRD/GSYİH
t (-0,45)

(2,68)*

SUE = 0,009 + 0,260 KRD/GSYİH
t (0,96)

(1,94)***

R2 DW

F

0,31 2,12 19,28*
0,10 3,20 4,63**
0,05 2,53

20,59

0,08 1,40 3,97***
0,14 2,35

7,22*

0,08 2,67 3,78***

Not: *=%1, **=%5 ve ***=%10 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.
Finansal gelişmeyi temsilen kullanılan KRD/GSYİH değişkeninin, ekonomik büyüme
ve reel sektörü etkilediği varsayımı ile tüm modellere bağımsız değişken olarak alınarak
yapılan EKK yöntemi analizine göre regresyon sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgular
incelendiğinde KRD/GSYİH değişkeni, 1, 2, 4, 5 ve 6 numaralı modellerde yer alan,
GSYİHBO, İHRBO, İMKBBO, KKOBO ve SÜEBO değişkenlerini pozitif ve anlamlı olarak
etkilemektedir. 3 numaralı denklemde KRD/GSYİH değişkeni İTHBO değişkenini ise %10
önem düzeyinde istatistiksel olarak etkilemiyor olsa da, p değerinin %10’a yakın bir değer
alması bu değişkenin de pozitif ve anlamlı olarak etkilendiğini göstermektedir. Bu bakımdan,
finansal piyasalardaki gelişmeleri temsil eden KRD/GSYİH değişkenindeki değişimler,
ekonomi ve reel sektörü temsil eden GSYİH, İHRBO, İTHBO, İMKBO, KKOBO ve SÜEBO
değişkenlerini pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
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Tablo 3: İkili İlişkileri Dikkate Alan Johansen Juselius Eş Bütünleşme Testi
Değişken Çifti

Sıfır

Alternatif

Hipotez

Hipotez

İz İstatistiği %1 Kritik Değer

%5 Kritik
Değer

KRD/GSYİH (1) r = o

r=1

39,20*

23,15

18,39

r≤1

r=2

4,03**

6,63

3,84

KRD/GSYİH (1) r=0

r=1

20,72**

23,15

18,39

r≤ 1

r=2

3,60

6,63

3,84

KRD/GSYİH (1) r=0

r=1

42,86*

23,15

18,39

r≤ 1

r=2

4,30**

6,63

3,84

KRD/GSYİH (1) r=0

r=1

36,07*

23,15

18,39

r≤ 1

r=2

3,26

6,63

3,84

KRD/GSYİH (1) r=0

r=1

12,00

23,15

18,39

r≤ 1

r=2

2,48

6,63

3,84

KRD/GSYİH (1) r=0

r=1

29,62*

23,15

15,49

r≤ 1

r=2

11,56*

6,63

3,84

GSYİHBO (5)
İHRBO (6)
İTHBO (7)
İMKBBO (6)
KKOBO (7)
SÜEBO (6)

Not: *=%1 ve **=%5 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.
Kurulan modeller tahmin edildikten sonra, KRD/GSYİH değişkeni ile diğer
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı Johansen Juselius eş
bütünleşme testi kullanılarak araştırılmıştır. Eş bütünleşme testi KRD/GSYİH değişkeni ile
GSYİHBO, İHRBO, İTHBO, İMKBBO, KKOBO ve SÜEBO değişkenleri ile tek tek
gerçekleştirilmiştir. Analize geçmeden önce KRD/GSYİH hariç diğer tüm değişkenler için
uygun gecikme uzunluklarını tespit etmek için, 1’den 12’ye kadar gecikme değerleri ile
çalışılmış, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwartz Bilgi Kriteri (SC)’nin en düşük değerlerini
veren gecikme uzunlukları tespit edilmiştir. Daha sonra, sabitli trendli olarak eş bütünleşme
analizi yapılmıştır. Tablo 3’teki eş bütünleşme sonuçları incelendiğinde, KRD/GSYİH
değişkeni ile GSYİHBO, İHRBO, İTHBO, İMKBBO ve SÜEBO değişkenleri ile yapılan tekli
eş bütünleşme testleri istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla KRD/GSYİH
değişkeni ile sıralanan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığından söz
edilebilir. KRD/GSYİH değişkeni ile KKOBO arasında herhangi bir eş bütünleşme ilişkisine
rastlanmamıştır. Genel olarak bakıldığında, Türkiye’de kullanılan yurtiçi özel sektör kredi
11
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hacmindeki artış ile ekonomi ve reel sektör arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu
söylenebilir.
Tablo 4: Granger Nedensellik Test Sonuçları
Değişkenler

Nedenselliğin Yönü

F İstatisitiği

Olasılık

KRD/GSYİH - GSYİHBO

0.49

0.77

GSYİHBO - KRD/GSYİH

0.86

0.51

KRD/GSYİH - İHRBO

2.16

0.07

İHRBO - KRD/GSYİH

2.37

0.05

KRD/GSYİH - İMKBBO

0.33

0.91

İMKBBO - KRD/GSYİH

1.21

0.32

KRD/GSYİH - İTHBO

0.48

0.83

İTHBO - KRD/GSYİH

4.00

0.004

KRD/GSYİH - KKOBO

3.28

0.012

KKOBO - KRD/GSYİH

4.14

0.003

KRD/GSYİH - SÜEBO

2.41

0.05

SÜEBO - KRD/GSYİH

0.28

0.93

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespitinden sonra, değişkenler
arasındaki nedenselliğin ve ilişkinin yönünün belirlenmesi için Granger nedensellik testi
yapılmıştır. Analizde eş bütünleşme testi için belirlenen uygun gecikme uzunlukları
kullanılmıştır. Tablo 5’te verilen Granger nedensellik sonuçlarına göre, KRD/GSYİH ile
GSYİHBO ve İMKBBO değişkenleri arasında her hangi bir ilişki bulunamamıştır. Bu
değişkenler arasındaki eş bütünleşmenin varlığına karşılık Granger nedenselliğinin
bulunamaması, Türkiye’de kullanılan özel sektör kredi hacminin etkilerinin ekonomik
büyüme ve İMKB’de kısa dönemde gözlemlenemediğini fakat uzun dönemli etkinin var
olduğunu

göstermektedir.

Nedensellik

ilişkileri

incelendiğinde

ise,

İTHBO’dan
12
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KRD/GSYİH’ya doğru ve KRD/GSYİH’dan SÜEBO’na doğru bir nedenselliğin olduğu ve
KRD/GSYİH ile İHRBO ve KKOBO arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Bu
durumda, kısa dönemde ithalat, yurtiçi özel sektör kredi hacminin nedenini oluşturuyorken,
yurtiçi özel sektör kredi hacmi ise, sanayi üretim endeksinin nedenini oluşturmaktadır. İhracat
ve kapasite kullanım oranı ile yurtiçi özel sektör kredi hacmi ise karşılıklı olarak birbirlerinin
nedeni olmaktadırlar.
V. SONUÇ:
Bu çalışmada, 1998:1–2009:4 dönemi Türkiye ekonomisi üçer aylık verileri
kullanılarak, Türkiye’de finansal gelişim ile ekonomik büyüme ve reel sektör arasındaki ilişki
ekonometrik açıdan incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla,
EKK, Johansen Juselius eş bütünleşme testi ve Granger nedensellik testlerinden
faydalanılmıştır.
EKK yöntemi ile yapılan regresyon tahminlerinde, KRD/GSYİH değişkeni bağımlı
değişken olarak kullanılmış ve İTHBO değişkeni hariç tüm değişkenleri pozitif ve anlamlı
olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Johansen Juselius eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, KRD/GSYİH ile KKOBO
arasında herhangi bir uzun dönemli ilişkiye rastlanılmaz iken, GSYİHBO, İHRBO, İTHBO,
İMKBBO ve SÜEBO arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Granger nedensellik analizi sonuçların da ise, KRD/GSYİH ile GSYİHBO ve
İMKBBO arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığı, KRD/GSYİH’dan SÜEBO’ya ve
İTHBO’dan KRD/GSYİH’ya tek yönlü bir nedenselliğin, KRD/GSYİH ile İHRBO ve
KKOBO arasında ise iki yönlü bir nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçlarından hareketle, Türkiye ekonomisinde kullanılan yurtiçi özel
sektör kredi hacminin, ekonomik büyümeyi ve reel sektörü pozitif yönde etkilediği ve uzun
dönemli bir ilişki içerisinde olduğunu, diğer bir ifadeyle finansal gelişmenin, ekonomik
büyümeyi etkilediği söylenebilir. Bu tespit aynı zamanda, Patrick (1966)’in arz önderliği
(supply-leading) hipotezini, yani finansal piyasalardaki gelişmelerin iktisadi büyümeye
katkıda bulunduğunu iddia eden görüşünü desteklemektedir.
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KAFKASYA-TARİHİ GEÇMİŞİ-ETNİK-DİNİ YAPISI
Ve
TEREKEME (KARAPAPAH) TÜRKLERİ

Muhammet KEMALOĞLU∗
ÖZ
Kafkasya pek çok etnik halk topluluğunu bir arada barındırırken, pek çok kültüre de ev
sahipliği yapan bir coğrafya parçası olarak tarih boyunca insanların ilgisini üzerine çekmiştir.
Kafkasya için Türkiyat araştırmalarına ağırlık verilmesi, son dönemlerde Kafkasya’da ortaya
çıkan etno-politik sorunların çözümü için de gereklidir. Rusya Devlet İstatistik Komitesi
(Goskomstat)’nin verilerine göre Rusya’da 37 ayrı Türk topluluğu bulunmaktadır. Bu
topluluklardan 11 tanesinin asli vatanı Rusya değildir. Yani Ortasya, Kafkasya, Kırım gibi
bugünkü Rusya’nın dışında kalan bölgelerdir. Göçmen olarak niteleyebileceğimiz bu
topluluklar dışındaki 26 ayrı Türk topluluğunun Rusya içinde kendilerine ait bir bölgesi
bulunmaktadır. Adlarının etimolojisi, tarih sahnesine çıkarları ve halen bulundukları Türk
coğrafyaları hakkında bilgi verilip, halk kültürleri üzerinde durulmuş ve daha ziyade halk
inançları karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Terekeme Person, Türkler, Kafkasya, Kafkas Kültürü,
Kafkasya Halklar
STRUCTURE OF ETHNIC-RELIGIOUS HISTORY OF HISTORY-CAUCASUSKARAPAPAH TURKS AND TEREKEME
ABSTRACT
The Caucasus has aroused interest along the history as a geographical region that has gathered
a lot of ethnic groups and cultures in her structure. Turcology researches for the aucasus are
also necessary for solution of the ethno-politic problems that have appeared recently in the
Caucasus. According to the State Committee on Statistic of Russia (Goskomstat Rossii), 37
different Turkic ethnic groups are living in Russia. Eleven of these groups are not originally
from Russia. They are from regions such as middle-Asia, Caucasus and the Crimea, which
are outside of Russia. Other than the mentioned groups, which are immigrants, 26 other
Turkic groups have a region of their own in Russia. The usage of the mother tongue among
Turkic groups in their homeland in Russia and in other parts of Russia is quite noteworthy.
Especially, Turkic Groups living in the Siberian region as small groups speak their mother
tongues less than they used to. It is a fact that a community, which forgets its mother tongue,
will also lose their values rapidly and die out in a short time. In this paper, information of
∗
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Karapaph-Terekeme Turks’ ethnic identities, the etymology of their names, their place in
history and Turkish geographies which they still exist has been given. Their folk culture and
beliefs has also been comparatively studied.
Key Words: Terekeme Person, Turks, The Caucasus, Caucasian Culture, Peoples of the
Caucasus
Çalışmamız içerisinde sık sık geçecek ağız özelliklerini uygun yazabilmek için bazı harfler
kullanıldı: Bunlar, tek heceli kelime sonundaki ″b″leri ″v″ye ve ″b″leri ″f″ye, gerundium eki
olan ″b″leri yine ″f″ye ve kelime ortasındaki ″c″leri ″j″ye çevirmektedirler. É, é: E-i arası
kapalı e sesidir. X, x: Hırıltılı h sesidir. Ġ, ġ: Gırtlaktan çıkan hırıltılı g sesidir. G, g: Art
damak, kalın k sesidir. T, t. , Dişler arasından baskıyla çıkan sert t sesidir. KarapapakTerekeme, ağız özellikleri yörelere göre değişken bir yapı gösterirse de Azeri lehçesini
anımsatır.
GİRİŞ
KAFKASYA-TARİHİ GEÇMİŞİ-ETNİK ve DİNİ YAPISI
″Kafkasya″ kelimesi, ilk kez yazılı metinlerde eski Yunanlı düşünür Aishylos’un M. Ö.
490’da yazdığı bir eserde ″Kavkasos Dağı″ şeklinde geçmiş, o günden günümüze kadar
″Caucasus″, ″Caucasia″, ″Caucasie″ gibi bazı değişikliklere uğrayarak gelmiştir(Demir, 2003:
59; Demir,1996: 222; Erkan, 1999: 8-9; Kırzıoğlu, 1993: XV-XVI).Kafkasya'nın jeopolitik
anlamının bugünkü içeriği kendi bağlantıları açısından Rusya'nın XVIII.-XIX. yüzyıllarda
Kafkasya'yı işgali dönemine kadar uzanıyor. Rusya'nın Kafkasya'ya yerleşmesi sonucu bölge
Kafkasya ve Trans-Kafkasya olarak tanımlanıyor. Sonraki dönemde Trans-Kafkasya'nın ele
geçirilen arazilerinden kuzeyde bulunan yerler için ″Kuzey Kafkasya″ ibaresi kullanılmaya
başlanıyor. Kafkasya, Arap tarihçilerinin ve coğrafyacılarının Cebelü'l-Elsân(Karakhi,
Muhammed Tahir, 1987: 178) yani ″Dillerin Dağı″ dedikleri bölge yüzyıllar öncesinde
olduğu gibi, hâlâ, bu şekilde isimlendirilmeye hakkıyla layık bir coğraya. Çok sayıda dilin ve
kültürün birbirine karışmadan, uzun süre yan yana yaşadıkları, adeta bir milletler mozaiği
oluşturdukları yerdir. Adını bölgenin asıl yerli halkı olan Kaslar'dan alan ve kuzeybatıdaki
Taman Yarımadası'ndan başlayıp Bakü'nün doğusundaki Apşeron Burnu'na kadar uzanan
Kafkas sıradağlarının güney ve kuzeyin de yer alan bölgeye Kafkasya denilmektedir.
Doğusunda Hazar Denizi, batısında Karadeniz, güneyinde ise Çoruh-Arpaçay-Aras nehirleri
bulunmaktadır. Coğrafi bakımdan kuzey sınırı olarak genellikle Don ile İtil(Gürsoy, 1984:
319)1 nehirlerinin birbirine en çok yaklaştığı yar kabul edilmektedir(Tavkul, 2002: 11-12;
Hizal, 1961: 13; Aydın, 2005: 17; Ögel, 1984: 25; Kaflı, 1942: 53-54; Kosok, 1960: 17-18;
Gökçe, 1979: 21-22; Kaşıkçı,Yılmaz, 1999: 11-18; Kırzıoğlu, 1993: XV; Memmedov, 1993:
138; Özey, 1996: 42; Saray, 1988: 3-7; Streck, 1967: 59-61; Berkok, 1958 s. 4; Habiçoğlu,
1993: 21; Özbay, 1995: 45; Alatlı, 2005: 44; Lang, 1997: 16; Akçora, 1996 s. 307; Halle,
1997: 25; Karamanlı, 1996: 310; Şahin, 2001 Yaz, No. 19, ss. 33-35; Merçil, 2003: 1) 2.
1 İdil ya da Volga(Rusça: Волга, Tatarca: İdel), Avrupa'nın en uzun nehridir.Eski isimi Etil/Edil'di.Avrupa Hun İmparatoru Attila'nın ismi İdil'den gelmektedir (Attila =
İdilli).
2

http://www.kafkasfederasyonu.org/v1/index.php?goster=yaziid=79search=%DDskit″Kafkasya’da İskit
Dönemi″; http://www.gizlitarih.com/index.php?e=228, ″Kuzey Kafkasya’da İslamiyet″.
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Uzunluğu 1200 km’ye varan Kafkas Dağları, genel olarak, bölgeyi Kuzey ve Güney Kafkasya
olmak üzere ikiye bölmektedir3, öte yandan bu dağlar aynı zamanda Anadolu-İran-Arap
memleketleri ile Kıpçak Bozkırlarını ve İskit memleketlerini birbirinden ayıran tabiî bir duvar
görünümündedir. Esas itibariyle dağlık bir ülke olan Kafkasya'da yerleşim bölgeleri,
çoğunlukla yüksek yaylalar ve derin vadilerde yoğunlaşmıştır. Yüksekliği fazla olan bu dağ
silsilesi, bölgedeki insanların tarihlerini, kültür ve karakterlerini başkalarından farklı kılmıştır.
Askeri açıdan büyük ölçüde savunma kolaylığı sağlayan dağlar, kültür ve etnik bakımdan
bölünmüş bir coğrafyanın doğmasına sebep olmuştur.
Türkiye içinde bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik konum dolayısıyla tüm dünyanın
dikkatini çeken bir ülkedir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür, Karadeniz'i
Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahiptir, Orta Asya, Ortadoğu ve Kafkasya'daki doğal enerji
kaynaklarının kesiştiği bir noktadadır. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu, günümüzde ise
Türkiye Cumhuriyeti bu kritik konumu nedeniyle çeşitli ülkelerin ilgi alanı olmuş, plan ve
entrikaların hedefi haline gelmiştir. Türkiye üzerindeki planlarını uygulamak isteyen ülkeler,
bu hedeflerine ulaşmak için türlü yollara başvurmuşlardır(Kemaloğlu, 2006).
Kafkaslar Türkiye'nin bitişik komşusudur. Türkiye bir kısmı ile Kafkas ülkesidir.
Kafkasya'daki her değişiklik istemesek de bizi etkiler. Bu sebeplerle Kafkasya; Balkanlar ve
Süveyş-Basra Körfezi hattına kadar olan Orta Doğu alanı gibi Türkiye'nin jeostratejik ufku
stratejik ilgi alanı içerisindedir(Togan, 1944: 94; Caferoğlu, 1983: 44; Gökçe, 1979: 311).Kafkasya iki yanı deniz olan bir ″kara boğazı″ (geçit) özelliğindedir. Kafkasya; Avrupa,
Asya, Afrika kıtalarının buluşma noktasındaki menteşe, bu menteşe üzerine vurulmuş kilit ve
kilidi açan anahtarı değerindeki Anadolu’nun bir uzantısı ve bütünlenicisidir(Kantarcı, 2005:
34).Kafkasya ayrıca kendine özgü coğrafi değerleri ile Anadolu’dan bağımsız olarak Avrupa
Rusya’sı, Orta Asya ve Orta doğudan etki alır ve bu bölgeleri etkiler. Ortadoğu ve Avrupa
Rusya’sı arasındaki tek yöndür. Yıllarca Orta Asya’yı Hazar denizinin kuzeyinden
Anadolu’ya ve orta doğuya irtibatlandırmıştır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü
konumunda olan Türkiye, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazları, Orta Asya Kafkasya ve
Ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün
dünyanın dikkatini çekmektedir. Türk topraklarının bir kısmı (Aras ve Çoruh nehirlerinin
kuzey doğusu) Kafkasya hudutlarının dahilinde bulunuyor. Bu durum Türkiye’yi aynı
zamanda bir Kafkasya ülkesi yapar mı? Evet.
Nasıl ki Trakya sebebiyle Türkiye bir Balkan ülkesi sayılıyorsa; Kafkas sınırları
içerisinde kalan topraklarımız sebebiyle de Türkiye bir Kafkasya ülkesidir. Bu nedenle
Kafkasya ile ilgili bir inceleme yapılırken bölgenin geniş hinterlandı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Tarih boyunca Kafkasya üzerinde büyük devletler arasındaki hakimiyet mücadelesinin
hiç eksilmediğini görüyoruz, ilkçağlarda Romalıların, Perslerin İskitlerin yaptıkları
mücadeleyi ortaçağlarda Bizanslılar, Sasaniler ve Hazarlar sürdürmüştü. Daha sonra bu
mücadelelere İslâm devletleri de katıldı. Gerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun gerekse
Moğolların hakimiyetleri Kafkasya üzerinde en fazla tesir yapan siyasi faaliyetlerdir.
Selçuklular ilk defa Sultan Alparslan’ın 1064’teki ilk batı seferi sırasında, Anadolu’yu fethe
3 Kafkasya, Rehber Ansiklopedisi.
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başladılar. O yıl Bizanslılardan şimdiki Iğdır, Tuzluca, Digor, Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış
ve Kars bölgelerini, Bizans’ın müttefiki olan Ortodoks Akpaz-Gürcü Kırallığından
(merkezleri Kutayıs idi) Çıldır Gölü çevresi ve Akhalkalak/Ahılkelek kesimi, merkezi Borçalı
Çayı solunda Loru olan Gregoryen Bagratlılardan da eski Gugaret’in doğu kesimi sayılan
Loru ve Şamşolde bölgeleri fethedilerek, bugünkü Türkiye’nin temelleri bu topraklarda
kurulmuştu. Bu arada Borçalı Çayı boyundaki Karapapaklar4 da ana dilleri Türkçeyi devam
ettirdiklerinden, Temmuz 1064 başlarında gönülden Müslüman olmuşlardı(Kırzıoğlu, 1953:
376-384; Turan, 1971: 164-166, 252-253).Özellikle Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci Han’ın
soyundan gelenlerin başında bulundukları Altın Ordu Devleti, Kuzey Kafkasya'yı doğrudan
yönetmiş, Güney Kafkasya ile de yakından alakadar olmuştu. Müteakip asırlarda da Güney
Kafkasya üzerinde ya İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlular ve Akkoyunlular gibi devletler
hakimiyet kurmuşlar, yahut da bölgedeki küçük emirlikler ve hanlıklar bulundukları
şehirlerde bağımsızlıklarını ilan ederek birer şehir devleti halinde hüküm sürmüşlerdi(Devlet,
1996: 7; Tanyu, İstanbul, (tarihsiz): 39; İbrahimov, 1996: 33; Baddaley, 1996: 54).Kafkasya
da yaşayan kavimler göçler dolayısıyla son derece farklı kökenlidir. Uzun süren geçmiş ise
özellikle bölgenin ulaşımı iyice zorlaştıran dağlık yapısı yüzünden bölgedeki kavimlerin
kaynaşmasını önleyip Kafkasya da güçlü devletlerin kurulmasını önlerken, gene aynı dağlık
arazi bölgeyi istila etmek isteyen büyük güçlerin istilasını güçleştirip engelleyen en önemli
etkenlerden biri olmuştur. Sık sık ortaya çıkan iktidar değişmeleri, isyanlar, hakimiyet
mücadeleleri yüzünden bütünlük oluşturamamıştır.
Her toplumun olduğu gibi Türk toplumunun da kendi jeopolitiği vardır. Türkiye
Cumhuriyetinin jeostratejik ufku ve stratejik ilgi alanları; Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve
Orta Asya’dır. Erol Mütercimler’e göre ise Türk jeopolitiği şu iki alanı kapsar: İlki,
Türkiye’de ve Türkiye dışındaki bütün Türklerin yaşadıkları coğrafyalar, ikincisi de, Türkiye
ve Türk Dünyasının jeopolitik ufku ve politik ilgi alanlarıdır. Kafkasya bu alanların başında
gelen yerlerden biridir(Mütercimler, 2006: 356; İlhan, 1999: 3).
Kafkasya, dünya enerji kaynaklarının yarıdan çoğunun bulunduğu Avrasya’nın önemli
bir geçidi ve kapısıdır. Tarihte orduların doğudan batıya, batıdan doğuya geçtikleri bir geçit
olma özelliği taşır. Kuzeyde Dağıstan, Çeçenya, Kalmukya, İnguşetya, Abhazya, Osetya ve
Güneyde Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’nin kuzeydoğusu bu alan içindedir.
Kafkaslar tıpkı Balkanlar gibi her anlamda karışık bir bölgedir. Bölgede onlarca etnik grup
olsa da bunlar Türk jeokültürüne ait halklardır. Ağırlıklı olarak Müslümandırlar. Türkiye’de
Kafkaslardan göç etmek zorunda kalmış birçok toplum yaşar ve bölgeyle bir şekilde bağları
vardır. Bölge kadim zamanlardan beri Türk topraklarıdır. Dede Korkut hikayelerinin
yaşandığı, Kerem ile Aslı’nın dillere destan aşkının geçtiği yerlerdir. Anadolu'nun
Doğusu'nun ve Türkiye'nin güvenliği, Güney Kafkasya'daki gelişimler ile de çok yakından
ilgilidir. Çünkü, coğrafi yapısı nedeni ile Anadolu'nun Doğusu ile Güney Kafkasya bir
bütündür; coğrafi yapısı ve karakteristikleri nedeni ile Güney Kafkasya'yı Anadolu'nun
Doğusu'ndan soyutlamak ise mümkün değildir. Güney Kafkasya, Anadolu'nun Doğusu
istikametinde kuzeyden ve doğudan gelişebilecek jeostratejik açılımları engelleyen bir coğrafi
4 Karapapak adı tarihte ilk defa 1599 yılında Buhara Hanlığı belgelerinde geçer. Önceleri aşağı İdil civarında yaşamakta iken Timur'un zulmünden yahut da Rusların Kazan'ı
işgal etmelerinden dolayı buradan ayrılıp Zerefşan (Semerkand'ın doğusunda) bölgesine gelmişler, sonradan Özü (Dnepr) ırmağının batısına geçmişlerdir. Kür-Aras
boylarından göçme Sulduz Karapapakları da Tiflis'in güneyinde Borçalı (eski adı: Loru) sancağında mesken tutmuşlardır. Şii ve Sünni inanca sahiptirler. Yanlış olarak Şii
olanlara Tat ve Acem, Sünnilere de Terekeme denilir. Halbuki, Karapapakların Acemlikle alâkaları yoktur. Kaza kuzu derisinden kalpak giydikleri için kendilerine bu ad
verilmiştir. Karapapaklar zeki, çalışkan, iyi ata binen, iyi silah kullanan bir Türk boyudur. Zengin bir folklora sahiptir.
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blok, Türkiye'nin Avrasya açılımları için ise bir jeostratejik atlama taşıdır. Bu nedenle de
Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki gelişimleri etkilemesi, bunu yapabilmek için ise bölgede
aktif rol oynaması gerekmektedir. Kafkaslar Türkiye’nin ulusal ilgi ve çıkarlarının olduğu bir
yerdir. Ulusal çıkarlar; bir vatanın sınırları içinde yaşayan toplumun can ve mal güvenliği ve
vicdan özgürlüğü içinde yaşaması için uygun gördüğü nicel ve nitel (maddi ve manevi)
değerlerin tümünü ifade eder.
Anadolu ise yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, tabiî güzellikleri ve özellikle stratejik
konumu bakımından tarih içinde sürekli dikkatleri çeken bir coğrafya parçası olmuştur.
Anadolu insanlık tarihinde, iç ve dış göçler sonucu ortaya çıkan önemli uygarlıkların
yaşandığı bir coğrafya olarak kabul edilmektedir. Böylesine bir göçmenler kazanı ve
uygarlıklar sentezi üzerinde kurulmuş olan devletlerin göçlerle gelen toplumsal, siyasal ve
yönetsel sorunlar için çeşitli önlemler aldığı ve çözümler ürettiği bilinmektedir. Anadolu,
özellikle XVIII. yüzyılın sonundan itibaren belirli aralıklarla yoğunluk kazanarak süregelen
dış göç hareketleri ile karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu ile
başlayan ve devletin genişlemesi ve büyümesine yönelik politika olarak teşvik edilen göçler
sonucu Anadolu toprakları dışındaki alanlarda önemli sayıda Türkçe konuşan topluluklar
iskan edilmiştir. İmparatorluğun zayıflaması ile birlikte Türk ve Müslüman olan halkların
bulundukları yerlerden haçlı seferleri düzenledi. Çar Aleksandr ise, 1815 Viyana
Konferansında, Türklere karşı takip ettikleri politikanın adını ″Şark Meselesi″ olarak
koymuştu(Kemaloğlu, 2006; Köstüklü, 1991: 221).
Türkiye, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Güney
Kafkas ülkeleriyle ilişkiler kurmaya başlamıştır. Bunlardan Azerbaycan ile sorunlu başlayan
ilişki daha sonra gelişmiştir. (Azerbaycan’ın Rusya destekli Ermenistan’ın işgaline uğraması
sırasında Türkiye Elçibey liderliğindeki Azerbaycan’a gereken desteği vermemiş, hatta Özal,
″onlar şii, biz sünniyiz, İran onlara daha yakın, onlar desteklesin″ diyecek kadar ileri gitmiştir.
Bu arada İran’ın da Ermenistan’ı desteklediği söylenmekteydi. ( Altaş, 2005) Ermenistan ile
de yakın ilişki kurma çabası iyi sonuç vermemiştir. Ermenistan, bölgede hem Rus ve İran hem
de Atlantik desteğiyle şımarıkça davranmaktadır. Türkiye’den toprak taleplerini dile
getirmektedir. Irkçı politikalar izleyerek topraklarından bütün Türk kökenli halkları
uzaklaştırmıştır. Tarihî Türk toprakları olmasına karşın yaptığı etnik temizlikle Ermenistan’da
tek Türk kalmamıştır. Kafkasya'da bugün de varlıklarını sürdüren ırk gruplarını(Yalçınkaya,
2006)5 şu şekilde tasnif etmek mümkündür:
Türkler (Turaniler): Azerbaycanlılar(Caferoğlu,-Yücel, 1976: 113; Ülke Raporu: 1;
Togan, ″Azerbaycan″, İ.A.: s. 92, 99, 100; Caferoğlu, 1983: 55-56; Gömeç, 1999: 5),
Karapapaklar-Terekemeler(Eröz, 1990: 81-82; Fığlalı, 1989: 9-10-12; Şapolyo, 1964: 255;
Kütükoğlu, 1993: 2; Huart, 1993: 387; Gölpınarlı, 6: 789; Dalkıran, 1997: 20; Osmanlı

5 Eski Kafkas dil grupları (Çerkezce genel adıyla bilinen Adigece, Kabartayca, Abhazca, Abazaca, Ubihce ile Gürcüce,Lazca, Çeçence, İnguşça, Avarca, Lezgice ve
diğerleri) %35, Ural-Altay (Azerice, Karaçayca,Balkarca, Kumıkça, Nogayca ve diğer Türkçe kökenli diller) %35 ve Hint-Avrupa (Ermenice,Rusça, Ukraynaca, Osetçe,
Tatice, Talişçe ve diğerleri) %28’i oluşturmaktadır. Eski Kafkas halkları iki kuzey bir güney kola ayrılır. Güney kolu, Gürcüler ile onlara akraba kabul edilen Megrelleri,
Lazları ve Svanları içine alır (1979 nüfusu 3.571.000). Kafkaslar’ın Türk kökenli halkları ise güneyde daha çok doğuda Hazar kıyısında, orta bölgelerde ve bir miktarda batı
yaşayan Azeriler (5.477.000) ile kuzeyde yaşayan Kıpçaklardır. Kıpçak Türkleri’nin alt grupları ise Kumikler (228.000), Nogaylar (60.000), Karaçaylar (131.000) ve
Balkarlardır (66.000). Bu rakamlarda Sovyet döneminde 1979 sayımlarında elde edilenlerdir.
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Devleti’nde Ehl-i Sünnet’in Şii Akidesine Tenkidleri, İstanbul, 2000: 9)6, Kundurlar(TişkovFillipova, 2000: 100; Aslan, 1994: 7; Tavkul, 471-472; Tavkul, 1993: 14)7, Karaçaylar8,
Balkarlar9, Kalmuklar10, Nogaylar(Caferoğlu, 1983: 45; Nogay:, 2001: 5-7)11,
Kumuklar(Habiçoğlu, 1993: 27; Bala, Kumuklar, İA. , s. 986. Togan1970: 133-161),
Türkmenler(Caferoğlu, 1983: 44-45; Kafkasya, Yeni Türkiye Ansiklopedisi, 1985: 1620)12.
Kaslar yani asıl Kafkas kavimleri: Çerkezler(Grigoriantz, 2000 s. 176; Kutlu, 1993:
109; Metcunatuka, 1330: 843/(M. Ü. İLAH. Genel 4639); Ostrogorsky, 1981: 95) (Abazalar,
Aphazlar-Terim, 1976: 15; İnönü Ansiklopedisi, 1981: 75, Ubıhlar13, Adige(Öztürk, 2003:
16; Bala, 1993; s. 375)14, Hatkolar(Özbay, 1995; Namıtok, 2003)15, Şapsıglar(Lyulye,
2003: 52, 53, 54)16, Bjeduglar17, Kemirguveyler18, Abzehler19, Besleneyler(Berkok, 1958:
6Türkler arasında başa takılan başlıklara izafeten, urug, boy ve oymak isimlerine rastlanmaktadır.Mesela, siyah başlık (papak, kalpak) giyen bir Türk boyunun adı
″Karakalpak″ veya ″Karapapak″ tır.Buhara Mektebine mensup bir sünni tarikatı da ″Yeşilbaş″ olarak adlandırılmaktadır.Türkiye’de ″Karabörk″, ″Karabörklü″, Kızılbörklü″,
″Akbaşlı″ ve ″Akbaşlar″ isimleri ile pek çok köy bulunmaktadır.Aşıkpaşaoğlu Tarihi’nde bu hususla ilgili olmak üzere, şu örnek bulunmaktadır: Orhan Gazi, babası Osman
Gazi gibi kızıl börk giyiyor ve askerine de giydiriyordu.Kardeşi Alaaddin Paşa, bu konuda kendisine şu öğüdü verir: ″Hanım! Senin askerine bir alamet koyalım ki, başka
askerlerde olmasın.″ Orhan Gazi’nin, ″Kardeş! Her ne ki sen dersen ben onu kabul ederim.″ demesi üzerine Alaaddin Paşa, ″Etraftaki beylerin börkleri kızıldır.Seninki ak
olsun.″ diyerek teklifte bulunur.Bunun üzerine Orhan Gazi Bilecik’te ak börk işlenmesini emretmiştir.(Aşıkpaşaoğlu, Tevarih-i Al-i Osman, Atsız Neşri, İstanbul, 1949:117)
Kızılbaş isminin menşei ile ilgili olarak bir diğer görüş de şöyledir: Erdebil tekkesi şeyhlerinden Şeyh Haydar (894/1488), on iki dilimli kızıl bir taç giymiş ve kızıl sarık
sarmaya başlamış ve derecelerine göre müritlerine de aynı tacı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir.Bu nedenle Erdebil Tekkesi mensuplarına ″Kızılbaş″ adı verilmiştir.
7 Nogaylara çok yakın, muhtemelen onlardan kopma bir Türk boyu.Kundurlar, yaşadıkları alanın kara ormanlarla kaplı oluşu yüzünden, kendilerini Karaağaç diye
isimlendirmektedir.Çeşitli tarihi olaylar yüzünden Kafkasya Türk Topluluğundan ayrılarak idil (Volga) deltası ile Astrahan şehrinde yerleşmişlerdir.Fakat yazılı kaynaklarda,
Nogay Kara-Ağaçları olarak Sayılmaktadırlar, Türkolog Vambery, 'Kundur' adını, 'Kondur diye yorumlayarak, bu Türk boyunu Kuma ve Terek ırmakları boyunda vaktiyle
yaşamış olan Nogay boyuna dayandırmaktadır.Kazay ve Kas-Pulat gibi iki topluluğa ayrılan Kundur Türkleri, Nogayca ile müşterek şekil ve ses bilgisiyle sözlük
özelliklerine sahip olup, öz ağızlarını korumuşlardır.Kuzey Kafkasya Nogayları ile ortak folklor özellikleri taşımaktadırlar.
8 Karaçay-Malkar Türkleri Kafkasya'nın en eski halklarındandır.″Karaçay″ sözü, yazılı kaynaklarda ilk olarak 1699 yılında geçmektedir.Bu tarihte, Moskovalı F.Elçin ve
P.Zaharev adlı elçiler, Gürcistan’a giderken, Karaçay bölgesinden geçmişler ve bir süre Karaçay’da konaklamışlardır.
9 Balkarlar, Kırım Tatarları ve Kumıklara yakın bir halktır.Hunların 4.yüzyıldaki Batı’ya göçünün ardından Kafkasya’da kalan Bulgar kabilesinden geriye kalan bir halk
olduğu ve Kafkasya’da hayli eski tarihten bu yana yaşadığı da ileri sürülür.
10 Kalmuklar Moğol olmadıklarını savunurlar.Oyratlar, Buryatlar ve Halkalar gibi, Kalmukların soy olarak Türklerle yakın bağları vardır.Kalmuklar, şamanizm ile karışık
bir Budist inancını benimsemişlerdir.Uygur dillerine benzeyen Kalmuk dilinin ne ölçüde Moğol grubundan Sayıldığı tartışmalıdır.Nüfusunun yarısı Ruslar tarafından
katledilen ve sürülen Kalmuklar, bugün genellikle Kalmukya'da, Moğolistan'ın batı kesiminde, Sibirya'da ve Çin'in batısında yaşarlar.
11Nogay ismi, Cengiz Han’ın torunu Nogay’dan gelmektedir.Nogay Türkleri, 17.yüzyılın başında Hazar Denizi’nin kuzey doğusunda, İrtiş Nehri’nden başlayarak Kırım’a
kadar yayılan büyük bir Türk topluluğuydu.
12Kafkaslar’ın Türk kökenli halkları ise güneyde daha çok doğuda Hazar kıyısında, orta bölgelerde ve bir miktarda batı yaşayan Azeriler (5.477.000) ile kuzeyde yaşayan
Kıpçaklardır.Kıpçak Türkleri’nin alt grupları ise Kumikler (228.000), Nogaylar (60.000), Karaçaylar (131.000) ve Balkarlardır (66.000).Bu rakamlarda Sovyet döneminde
1979 Sayımlarında elde edilenlerdir.
13 Ubıhlar, Kuzeybatı Kafkas halklarından biridir.Dilleri Ubıhça, bu dili son konuşan kişinin 1992 yılında ölmesiyle tarihe karışmıştır.Ubıhlar, Vubıhlar, Ubihler olarak da
yazılır.; Bkz.Kamacı, Ersoy, Çerkes Tarihi (Abazalar, Adiğeler, Ubıhlar, Çeçenler, Dağıstanlılar, Asetinler, Karaçaylar, Balkarlar, Lazlar, Gürcüler) Eylül, 1992.
14 Adige Özerk Bölgesi, Rusya Federasyonu’na bağlı olup, Sovyet döneminin başından beri Krasnador bölgesinde idari bir birim, ‘kray’dır.Büyük Kafkaslar’ın
kuzeybatısında, Kuban Nehri’nin sağ ve sol sahillerinde yer alır.
15 Şhaguaşe ve Psıp ırmakları arasında oturan Hatıkuaylar: bir zamanlar batıda, Ajips ve Ubin ırmakları havzalarına kadar uzanırlardı.Hatkolar büyük bir olasılıkla
Hatıkuay’ların bir bölümüdür

.

16 Doğu Avrupa halklarından olan Şapsığlar, Kuzey Kafkasya'da Karadeniz kıyısındaki en büyük gruplardan olan Adıgelerin bir parçasıdır.
17 Bjeduğ (Bjedu, Bjedug), Çerkezlerib başlıca kabileleri Kabardeyler, Besleney (Besni)ler, Kemirguvey (Temirgoy-Çemguy)ler, Şapsığ (Şapsuğ)lar, Janeler, Natukhaçlar,
Ubuh (Ubıh-Vubıh-Ubukh)lar, Abzah (Abzakh)lar, Bjedug (Bjedukh)lar ve Mahuş (Makhoş)lardır.1830 yıllara kadar Kuban Irmağı'nın kuzeyinde bugünkü Krasnodar şehri
civarında yaşıyorlardı.Çerkes kabilelerinden biri olan Bjeduglar, artan Rus ve Kazak baskıları sonucu Kuban Irmağı'nın güneyine, diğer Çerkes kabilelerinin yanına
yerleşmek zorunda kalmışlardır.
18 Kuban Nehri ile Lafa ve Sagvase nehirleri arasındaki bölgede otururlar.Üç guruptan meydana gelirler.1-Kuban Nehri'ne doğru Adameyler 2-Ciraki ve Ratazay civarında
Yegerkoylar.
19 Abzaxlar Çerkes kabilelerinden Adige grubunun içinde yer alırlar.Abzax ismi genel olarak, Abhazların alt kısmında oturanları (ABAZAX) ifade ettiği söylenir.Yalnız
Azıge ve Azuge gibi Abzae ve Abhaz isimlerinin kök birliği göz ardı edilir.Abhaz ismi APSUGA'dan türemedir.Şu halde A-PSU-ĞE şeklinde ve sulu yerde oturan
Güneşzader anlamına gelir.Apsuge zamanla Apsıge, apsaxe, abzaxeve, abzaxe şekillerine dönüştü.
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526)20, Kabartaylar-Tişkov-Fillipova, 2000: 102), Çeçenler-Tişkov-Fillipova, 2000: 57-65;
Mansur, 1995: 25; Togan, 1981: 29-30. , İnguşlar-Grigoriantz, 2000: 177; Tişkov-Fillipova,
2000: 22. , Darginler(Erel, 1961: 43)21, Andelaller (Avarlar-Binbaşı Nazmi, 1334: 67)22,
Laklar-Ramazan, Musa, 1997. 23, Lezgiler(Grigoriantz,: 187; Habiçoğlu, 1993: 40; Togan,
1981: 258), Agullar24, Çakurlar25, Gürcüler(Öztürk, 2003: 16; Bala, 1993; s. 375).
Hint-Avrupa Kavimleri (Ariler): Osetler26, Farslar(Şeyda-Muhammet Kemaloğlu,
2007: 47-48-49-51)27, Ermeniler28, Tatlar29, Talişler30, Ruslar, Alanlar31.
Öte yandan bilhassa Rusya'nın bölgeye hakim olmasından sonra, Rusların yanı sıra,
çok sayıda Yahudi, Alman, Rum, Çingene, Bulgar, Romen ve şâir topluluklar da muhtelif
yerlere yerleştirilmişlerdi. XIX. yüzyılda Kafkasya'da yaşayan halkın dinî durumlarına
gelince yaklaşık üçte ikisi Müslüman, üçte biri ise Hıristiyan idi. Bölgedeki Türklerin tamamı
ile Çerkezler, Abazalar, Çeçenler, Dağıstanlılar, Lezgiler, Lazlar ve kısmen Gürcüler
Müslüman olup; Ruslar, Ermeniler, Svanlar, Osetler ve Gürcülerin büyük kısmı ise
hıristiyandı. Bununla birlikte gerek İslâmiyet, gerekse Hıristiyanlık bölgenin her kesimine
aynı derecede yayılabilimiş değildi. Hatta XIX. yüzyılda bile Müslüman yahut Hıristiyan
topluluklar arasında pagan geleneklerin var olduğu görülmektedir, özellikle Hıristiyanlık ile
Paganizmin bir arada yürüdüğü, devrin seyyahlarınca ifade edilmektedir(Saydam, 1993).
TEREKEMELER
Terekeme-Karapapak (Karapapag-Karapapax-Karapapah32) Türkleri, Anadolu’da,
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun(Caferoğlu, 1983) çalışmalarıyla tanınmıştır. Prof. Dr. M.
Fahrettin Kırzıoğlu hocanın çalışmaları(Kırzıoğlu 1995), daha sonra, Prof. Dr. Yavuz
Akpınar(Akpınar, 1994: 465-467), Prof. Dr. Ensar Aslan(Aslan, 1995), Aşık Şenlik konulu
20 Büyük ve Küçük Laba vadileri ile Urup (Varpa) havzasında otururlardı.Ayrıca Kuban Ovası ile Çegen, Fars ve Psefır vadilerine kadar da yayılmışlardır.Genellikle
Kabardeyle birlikte zikredilirler.Zaten yukarıda belirttiğimiz gibi Kabardeylerin bir kolu oldukları söylenmektedir.Kafkas kabilelerinin en asili ve fiziksel yapı bakımından en
güzel insanların çıktığı bir kabile olarak kabul edilirler.Batılarında Kemirguveyler ve Abzahlar bulunur.Güneybatı ve güneylerinde ise Barakay, Kazılbeğ, Segerey ve
Başılbeğ gibi Abaza oymakları bulunur.Kuzeyden ise Besleneylerin arazisi Kuban Nehri tarafından sınırlanır.
21 Orta Dağıstan’da, Derbent Geçidinden Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanan bir bölgede yaşayan Darginlerin kuzeyinde Kumuklar, batılarında Avarlar ve Laklar,
Güneyinde Kaytaklar bulunur.Dağıstan’daki ikinci büyük etnik gruptur.Konuştukları dil Lezgilerin diline yakındır.
22 Dağıstan'ın kuzey-batısındaki Koysu Irmağı'nın Andi, Avar ve Kara kollarının kaynakları civarındaki bölgeler ile kuzeye doğru Kumuklar'ın oturdukları alçak ovaya
doğru uzanan kesimde (Çir-Yurt'a kadar) yaşarlar.
23 Konuştukları dil; Kafkas dil gruplarının Kuzey Kafkas ana kolundan Kuzeydoğu Kafkas dilleri kolu içinde Dargwa-Lak dil grubuna girer.
24 Dağıstan halklarındandır.
25 Doğu Kafkas Grubundandırlar.
26 Osetler'in atalarının tarihi eski çağlara kadar uzanır.Orta Asya bozkırlarından Ural dağlarına kadar göçebe olarak yaşayan İskitler oset halkının atalarıdır.Karadeniz'in
kuzeyine ve daha sonra da Balkanlara kadar yayıldılar.İskitler at üzerinde savaşta usta bir halktı ve bu üstünlükleriyle bu coğrafyada kültürel anlamda derin izler bıraktılar.
27 Fars Pers kelimesinden türeyen ve İran'ın nüfus yapısının çoğunluğunu (%51) oluşturan ve genellikle başkent Tahranda oturan halkı tanımlayan kelime.Etimolojik olarak
Pers kelimesinden gelmektedir.Pers kelimesi Arapçanın etkisiyle Fars haline gelmiştir, çünkü Arapça'da bulunmayan P harfi F ile ikame edilmiştir. Ebülfez Elçibey, Fars
Şovenizmi, Çev.: Cavit Veliev, http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_content&task=view&id=40&ıtemi=41
28 Kendilerine Hay derler.Hıristiyan dünyasından ayrı olarak, kendilerine mahsus bir Hıristiyan inancını benimserler.
29 Dillerinden ötürü İran kökenli bir ulus olduğu varSayılan Tatların % 95'i Müslümandır ve bunlara genellikle ″Dağlı″ derler.
30 Talişler veya Talişiler, Kuzeybatı İran dillerinden birini konuşan halk.Talişler, İran’ın kuzey eyaletlerinden Gilan ve Erdebil ile Azerbaycan’ın güney kesiminde
yaşarlar.Azerbaycan’da yaşayan Kuzey Talişleri, Taliş-i Guştasbi olarak adlandırılır.
31 Alanlar, İran dillerinden birini konuşan eski bir göçebe kavim.Hun baskısıyla Orta Asya'daki anayurtlarından ayrılıp batıya göçtüler.
32″Q″, harfi Terekeme ağzında ″G″ ve ″K″ harfleriyle karşılanır.Eser içerisinde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.″X″ harfi, ″H″ harfiyle karşılanır; ancak, kalın ″H″
yani gırtlak ″H″ si gibi söylenir.Karapapaklar (″Karapapaklar/Terekemeler″ şeklinde de ele alınır.
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sempozyumlarıdır33. Karapapahlar konulu son çalışma Selahaddin Dündar ve Haydar
Çetinkaya’ya aittir(Dündar-Çetinkaya, 2002; Kalafat, 2001/31: 26-30; Metin 1997: 10-16;
Hacılar, 2001, Karapapah Mehreli Bey, 1996, Azerbaycan Folklor Ananeleri (Gürcistandaki
Türk Dili Folklor Örnekleri Esasında), 1992; Azerbaycan Halk Destanları Efsane Esatır ve
Nağıl Deyimleri, 1999; Oğuz Terekeme Halk Merasimleri ve Meydan Tamaşaları, 1997;
Kırzıoğlu, 1972; Aydoğ, 1998).Ayrıca Güney Azerbaycan’da, İsa Yegane’nin(Yegane, 1990)
çalışmaları da mevcuttur.
Terekeme sözcüğü, terek; raf, dolap gözü, Terakime (Arapça ve Farsçada); Türkler,
Etrak (Arapça) Türk, siper, siperlik, sütre anlamlarına gelir(Kutalmış, 2003: 251). Osmanlılar
döneminde, devlet adamları ve yöneticiler bu kavim için ″Türük″ kelimesini kullanmışlardır.
Türük kelimesi konar-göçer köylü halk anlamına gelmektedir. Terekeme sözcüğünün
kaynağına yönelik farklı rivayetler vardır. XII. -XIII. yüzyıllara geldiğimizde Borçalı ve
Kazahlı uruklar Terekeme olarak adlanmıştı. Âşık Emrah, şiirlerinde Terekeme güzellerinden
bahsetmektedir. Âşık Garip, Kazah nehri boylarını Terekeme yaylakları diye
övüyordu(Yeniaras, 1994: 33).
Birincisi, ″Terekeme″, ″Türkmen34″ sözcüğünden türemiştir(Dündar-Çetinkaya,
2004; Kalafat, Türk Mistik Kültüründe ″Er″ veya Halk Kültürümüzde ″Er Tiplemesi″ adlı
makalesinde, Terekeme, terek/ağaç kültü, ağacın piri bağlantılıdır, der. VII. Milletlerarası
Türk Halk Kültürü Kongresi, 2006; Caferoğlu, 1988: 69).Kelimenin ″Türkmen/Türkman35″
kökenine dayandığı görüşü ise çok güçlü gözükmektedir. Çünkü Türkmen kelimesinin Arapça
çokluk biçiminin ″Terakime″ olduğunu biliyoruz. Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca
Sözlük’ü(Devellioğlu, 1993) ve Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime’si(Ebülgazi
Bahadır Han, Tercüman 1001 Temel Eser) bu kelimenin varlığı konusunda bize tanıklık
ediyor. Bu ″Terakime″ kelimesi ünlü uyumuna girerek kolayca ″Terekeme″ biçimini alabilir.
Osmanlılar döneminde, devlet adamları ve yöneticiler bu kavim için ″Türük″ kelimesini
kullanmışlardır.
İkincisi, İslamiyetin Anadolu'da ilk yayıldığı yıllarda Mekke'den getirilen muhacir
araplara verilen ″Terk-i Mekke″ kavramıdır. Terekeme sözcüğünün bundan bozularak
oluştuğudur. Terekeme kelimesinin kökeninin ″Terk-i Mekke″ izahı ise bir halk
benzetmesinden öte bir şey değildir. Terk-i Mekke ″Mekke’nin Terki, Mekke’nin bırakılması″
gibi bir anlam ifade eder ki, bu bir kavim adı olamaz; ancak bir olay adı olabilir. Kavim adı
olabilmesi için ″Mekke’yi terk edenler″ gibi bir kelime olması gerekirdi. Fakat halk
arasındaki rivayetlere baktığımızda bu terimin ‘terk etmek’ manasına geldiğini görüyoruz.
Yani ″mekânı terk eden ve göçmüş olan″ anlamında yorumlanmaktadır. Türkler arap değil ki
Terk-i Mekke denilsin.
33 Çıldır Aşık Sempozyumu, Ankara, 2000.
34 Terekeme Tarixən "türkmən" istilahı həm də oğuzların daha çox köçərilik etmiş hissəsinə şamil edilmişdir.V.V.Bartold və V.M Jirmunski də "türkmən" istilahını oğuz
tayfalarının göçəri həyat tərzi keçirmiş hissəsinə verilmiş bir ad kimi işlətmişdir."Bir çox mə"xəzlərdə türkmənlərin yalnız Türkmənistanın indiki ərazisində deyil, eləcə də
Qafqaz, Cənubi Azərbaycan, Kiçik Asiya və müasir İran ərazisində də yaşadıqlarını və onların oturaq azərbaycanlılardan fərqləndiyini qeyd edirlər. Bundan belə nəticə
çıxarmaq olar ki, türkmənlər qədim oğuzların daha çox köçəri həyat keçirən hissəsinə deyilir və bunun izləri müasir Azərbaycan dilində "tərəkəmə" kəlməsində qalır".
Maraqlıdır ki, orta əsrlərin Bizans müəllifləri də Kiçik Asiyadakı köçəri oğuzları "türkmən" adı ilə təqdim etmişdir.
35 Türk Boy Adları ve Devletleri İle Oğuz Kelimesinin Tarih İçindeki Söyleniş Biçimleri: Oğuz: Guz, Guzziye, El Guzz.Kara Guz, Sir Tokuz Oğuz, Üç Oğuz, Uğuz, Oyguz,
Ögüz, Toğuz, Uz, Gagauz, Uzbek.
Avşar: Afşar (İranlılar-Farslar)
Horzum: Harzem, Harezm, Horezm, Kharezem, Harizm.
Türkmen: Türkoman, Turcoman, Türkmanend, Terek, Terakime, Terekeme
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Üçüncü olarak, Terekemelerin kendi aralarındaki rivayetlere göre de bu ismi ″eski
vatanlarını terk ettikleri″ için almışlardır. Eskiden Terekemelerin atalarının Kuzey
Kafkasya’da bulunan Terek Irmağı çevresinde yaşadıkları bilinmektedir. Buna bağlı olarak
Terekeme terimi ile Terek Irmağı arasında da bir bağ kurabiliriz. Buna göre Terekemelerin
ataları Terek Irmağı çevresinde yaşarlarken bazı sebeplerden dolayı buraları terk etmişler ve
Gürcistan ile Türkiye’ye yerleşmişlerdir. Gürcistan ve Türkiye’ye geldiklerinde diğer yerli
toplumlar onları Terekeme olarak adlandırmışlardır. Yani Terekeme terimini ″yurtlarını terk
edenler″ anlamında kullanmışlardır. Hammer, Türkistanlı Karakalpakların oluşumu ile ilgili
şunları yazıyor: ″Bu kavim topraklarından kovulmaları dolayısıyla yas tutmak amacıyla siyah
şapka giymeye başladı(Bala, 1967: 339). Siyah şapkalılar(Alışık, 2005: 10-25)36 terimi bu
olay yüzünden onlara isim olarak verildi. ″ Bütün bu örneklere bağlı olarak Türklerde yas
tutmak amacıyla siyah şapka giyme geleneği olduğu gibi bugünkü Terekeme teriminin ‘terk
etmek’ terimi ile alâkasının olduğunu düşündürmektedir.
Terekemelere ayrıca ″Karapapak″ta denmektedir. Türkler arasında başa takılan
başlıklara izafeten, urug, boy ve oymak isimlerine rastlanmaktadır. Mesela, siyah başlık
(papak, kalpak) giyen bir Türk boyunun adı ″Karakalpak″ veya ″Karapapak″
tır(Karapapaklar, İslam Ansiklopedisi: 470).Buhara Mektebine mensup bir sünni tarikatı da
″Yeşilbaş″ olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de ″Karabörk(Ölmez, 2002)37″, ″Karabörklü″,
Kızılbörklü″(Sümer, Aydınoğullarının ″kızıl renkli börk″ giydiklerini yazmıştır. Eyüpoğlu,
1987: 262, 275, 277, 279, Melikoff, 2004, s, 33-35, 63-86; Avcıoğlu, 1997:, 2239-2240, 1884,
154; Joseph Von Hammer, 1990, s: 8; Başgöz, 2003: 92, Çetinkaya, 2005: 424-446; Akdağ,
1975: 15), ″Akbaşlı″ ve ″Akbaşlar″ isimleri ile pek çok köy bulunmaktadır (Eröz, 1990: 8182; Fığlalı,1989: 9-10; Behnan, 1964: 254).Bu da büyük ihtimalle o dönemde kalpak giyen
Kafkas Türklerine verilen addır. Karapapaklar, Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın
müridlerine giydirdiği, on iki imamın adı yazılı on iki dilimli ″taç″ adlı kızıl kavukları
reddederek Sünniliklerini belirtmek üzere ısrarla ″kara papak″ giymişlerdir(Kırzıoğlu, 1998:
467; Caferoğlu-Yücel, 1976: 1118, ).
″Oğuz kelimesi″, Derleme sözlüğünde, Oguz: Oğuz: bilgisiz; beceriksiz; kötü; cahil;
ahmak; saf; kolay kandırılabilir. Oğuz adam: saf ve babacan adam, Oğuz mezeri: eskiden
kalma büyük mezar; hemen hemen hepsi ziyaret yeri hâline getirilmiştir. Oğuz zemani:
cahillik devri, esgi zeman oğuzları: geçmişin güçlü kuvvetli fakat bilgisiz insanları kaba, saf,
bön, aptal şeklinde anlamlar ifade etmektedir(TTAS)38. ″Terekeme″ kelimesinin ise Türkmen
kelimesinden geldiğinden hiç şüphe duymamalı. Daha önce söylediğimiz gibi bu kelime
kolayca Terekeme biçimini alır. Esasen Terekeme kelimesinin Türkmen (Oğuz) kelimesinden
geldiğini bu kelimenin ağızlarda Oğuz/Uğuz kelimesinin sahip olduğu gibi olumsuz bir anlam
taşıması da ispat etmektedir. Faruk Sümer, Terekemelerin, Civanşir Avşarıyla bağlantılı
36 1239’da Türk-Moğol unsuru ile birlikte Doğu Avrupa seferine iştirak eden ve tarihî kaynaklarda ″külâh-ı siyah″ olarak belirtilen Türk boyu Karapapaklar’ın ceddi
olmalıdır.Karapapaklar, İran ve Rus sınırlarının tespit edildiği 1828 Türkmençay anlaşmasına kadar toplu olarak, Kazak Şemseddin Hanlığı’na bağlı Borçalı’da
yaşamışlardır.Z.Velidi Togan, Boroçoğlu Kıpçak boyunun, Hazarlar döneminde Orta Kür ırmağının sağ taraflarında, kendi adlarıyla Borçalı adı ile tesmiye olunan sancakta
yaşadıklarını belirtmektedir.Bu kayıt, Borçalı ve dolayısıyla Karapapaklar’ın o topraklardaki tarihinin delilidir.Karapapaklar’ın şive özelliklerine bakıldığında, Azerbaycan
diyalektleri içerisinde, Kazak-Borçalı gurubu daima ″Kıpçak gurubu şiveleri″ olarak tasnif edilmiştir.
37 Tarama Sözlüğü'nde "börk, börke, börki başa giyilen külah,kalpak gibi şeyler" biçiminde yer alan sözcüğün Osmanlıcası için Radloff, bürk ve bürik sözcüklerini verir.
dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=12&sayi_id=843-s.67.
38 TDK.http://tdkterim.gov.tr/ttas/
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olduğu da söyler: Civanşir Avşarı: Arran hükümdarı Çevanşir’den adını alan Civanşirler,
Arran (Karabağ)-Albanya-Avganya bölgesinde hakim bir Türk boyu idi ve Gürcistan’da
bunların sınırları içindeydi. Müslüman-Arap orduları Gürcistan’ı fethe geldiklerinde (642)
tahtta Hıristiyanlaşmış bir Türk olan Prens Cevanşir bulunuyordu. Yine bu dönemlerde Hazar
Devleti’nin Kafkaslara akınlar yaptığını görüyoruz (683-689-693 senelerinde). Hazarların
Gürcistan ve Ermenistan’a saldırmaları üzerine Gürcü Kralları Cevanşirler bu saldırılara
karşılık vermiş ancak yenilmiş, Prens Cevanşir ise 7 yıl esaret altında kalmıştır. Daha sonra
bölgeye Selçuklu fethiyle yoğun Türkmen yerleşmiştir. Buradaki Afşar’lar, Hülagu Han
zamanında Anadolu’ya getirilen ancak Timur tarafından Karabağ nakledilen Avşarlarla
birleşerek Otuz-İki Cevanşir (32 boydan müteşekkil) adını almışlardır(Cemşidov, 1990: 51.;
Sümer, 1992: 199-200).
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde, ″Türkçülük ile Turancılığın
ayırımlarını anlamak için Türk ve Turan topluluklarının sınırlarını belirlemek gerekir. Türk,
bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse
Türk'ün yalnız bir dili, bir, oysa Türk'ün kimi kolları, Anadolu Türklerinden ayrı bir dil, ayrı
bir kültür yaratmaya çalışıyorlar. Diğer Türk illeri birer ayrı dil, ayrı edebiyat ve ayrı kültür
oluşturmaya çalışırlarsa, Türk Milleti'nin bugün kültürce birleşmesi kolay olan Türkler,
özellikle Oğuz Türkleri, yani Türkmenlerdir. Türkiye Türkleri gibi Azerbaycan, İran ve
Harizm ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uruğundandır. Bunun için Türkçülükteki yakın
ülkümüz Oğuz birliği, yani Türkmen birliği olmalıdır. Bu birlikten amacımız nedir? Siyasal
bir birlik mi? Şimdilik hayır! Gelecekle ilgili bugünden bir yargıya varamayız. Fakat bugünkü
ülkümüz, Oğuzlar'ın yalnız kültürce birleşmesidir. Oğuz Türkleri bugün dört ülkede yayılmış
olmakla birlikte tümü birbirine yakındırlar. Dört ülkedeki Türkmen illerinin adlarını
karşılaştırırsak, görürüz ki birinde bulunan bir ilin ya da boyun öbürlerinde de kolları vardır.
Örneğin Harizm'de Tekeler ile Sarılar'ı ve Karakalpaklar'ı görüyoruz. Yurdumuzda Tekeler,
bir sancak oluşturacak kadar çoktur, dahası bir bölümü bir zamanlar Rumeli'ye
yerleştirilmiştir. Türkiye'de, Sarılar, özellikle Rumkale'de otururlar. Karakalpaklar ise
Karapapak ve Terekeme adını alarak Sivas, Kars ve Azerbaycan yörelerine yerleşmişlerdir.
Borçalı-Kazak boyundan gelen Karapapak Türkleri, Kıpçak Kuman, Bulgar ve Hazar
Türklerinin Ön-Asya'daki koludur. Borçalı ve Kazak diye iki kola ayrılırlar. Kafkasya'da ve
yakın bölgelerde dağınık bir vaziyette yaşarlar(Gökalp, 2003: 20-24)″,der.
At sürüleri (Yılkı) ve koyun besiciliği yapan bu boylar, Kıpçak Kafkasya’da ve yakın
bölgelerde dağınık bir vaziyette yaşayan Karapapak Türklerine, siyah astragan kalpak
giydikleri için komşuları bu adı vermişlerdir. Günümüzde, Türkiye ve Kafkasya başta olmak
üzere Azerbaycan, İran, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerde yaşayan, sayıları yaklaşık altı
yüz bin civarında olan ve Karapapak yahut Terekeme olarak adlandıran bu Türk
topluluğunun, Peçeneklerin, Hazarların, Kıpçakların, Oğuzların birleşmesiyle oluşan bir
kavim olduğu yönündedir(Togan, 1933: 102; Özkan, 2003: 86; Yılmaz, 2007: 1, 12; Seyidov,
1989: 326-327; Alyılmaz, 2003: 4; Sevinç, 2009: 46).Togan, Karapapakları, Arap
kaynaklarında Karabörklü; Rus kaynaklarında Çyornıe Klobuki ve Moğol kaynaklarında
Siyah Külahan adıyla tanınan bir Kıpçak kabilesi olarak izah etmektedir(Hacılar, Fahri,
Bahar: 2009; Turan, 1965: 214-216; Togan,Sayı: 150, 1933: 101-107, Azerbaycan Yurt
Bilgisi, 18: 247-253). Kıpçakların, XII. yüzyılda Güney Gürcistan ve Çıldır Gölü çevresine
yerleştirildiği biliniyor. Bugünkü Terekeme-Karapapakların aynı coğrafyada yaşayarak iyice
karışan bu iki zümrenin kalıntısı olduğu söylenebilir. ″Dede Korkut’un dili ile Terekeme ağzı
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arasında da büyük yakınlık görülür. ″Latif Şah ve Telli Mehriban Hikâyesi’ni okurken, Dede
Korkut’un üslubunu hissederiz: ″Şevketlim, keremet beni insandadı. Heş kimse bilmez ki
kimdedi. Tekkeler aç ajları doyurur, çılpahları geyindir, vergilerini ef eyle, inşallah cenabı
Allah bol hazınasınan bir evlet verir. (Caferoğlu, 1995: 20)″
Dil özelliklerinden hareketle, Terekemelerin, Türkmen ve Kıpçak karışımı bir
boydur(Ercilasun, 1983: 41; Caferoğlu, 1988: 70; İslam Ansiklopedisi, Karapapaklar: 470;
Dündar-Çetinkaya, 2004: 411).Şöyleki Terekeme ağızlarını incelediğimiz zaman iki hatta
bazen üç şekilli biçimlere rastlarız. Örneğin, ″bana″ kelimesi Terekeme ağızlarında,
Azerilerde olduğu gibi ″mene″, Türkmenlerde olduğu gibi ″manga″ (buradaki ng sesleri
aslında damak ″n″si şeklindedir) ve Kıpçak lehçelerinde olduğu gibi ″maa″ ″maga″ şeklinde
oluşudur. Terekemelerin ağızları, Azerbaycan'ın Gence ağzına pek yakındır. Bunlar, tek
heceli kelime sonundaki ″b″leri ″v″ye ve ″b″leri ″f″ye, gerundium eki olan ″b″leri yine ″f″ye
ve kelime ortasındaki ″c″leri ″j″ye çevirmektedirler. Terekeme ağızlarında ″geleceğim″
manasına ″gelecem″ ve ″gelejjem″ kelimeleri kullanılır. Bunların da ikincisi, Oğuz/Türkmen
lehçesinin aksine ″j″ sesini tanıyan (Kazakçada ″yıl″ yerine ″jıl″ denir) Kıpçak lehçelerinin
özelliğini göstermektedir(Kurat, 1992: 84; Karaman, 2007: 98, 99; Şiraliyev, 1962: 16, 18,
19, 20, 224)39.
Terekemeler dil, lehçe, mutfak ve müzik kültürü gibi konularda Azerbaycan
Türklerine çok yakındır(Karapapaklar, XXIV: 470).Sadece ağız farklılıkları vardır. Buna
rağmen Türkiye’deki her iki kesim de birbirlerini genellikle farklı nitelendirmektedirler.
Azerbaycan’da Azerilik adı, Borçalı’da Karapapak’lık adı öne çıkmaktadır. Gerçek şu ki,
Türk toplulukları arasında yaşam biçiminden ve coğrafi şartlardan kaynaklanan bazı
farklılıklar vardır. İran’da da çok sayıda Karapapak Türkü’nün olduğu bilinmektedir.
Karapapaklar İran’da Sulduz bölgesinde yaşamaktadır.
Türkiye’ye göçmeden önceden önce, Borçalı ve Kazak Karapapakları olarak
adlandırılımıştır.
39http://www.yesevi.edu.tr/index.php?menu_id=75,

Kazakça-Türkçe,

Türkçe-Kazakça

Sözlük;

http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFB0ED0A A5232E402F25881B305C3223FFKazak Edebiyatı.; Terekeme Türkçesi Türk dilinin batı
grubuna girmektedir.Batı grubu ağızları fonetik yönden birbirlerineçok benzemektedir. Bu grupta yeralan ağızlar kullanılan kelimeler yönüyledir.Bunların yanında diğer
ağızlarla Batı grubu ağızları karşılaştırılırsa Batı grubu ağızlarının özellikleri Oğuz gru bundaki Türk lehçelerinin özelliklerini taşıdıklarıgörülmektedir:
1. Sağır ň sesi Batı grubu ağızlarında oldukçayaygındır: dəmərsəň, öyüň, çıxardıň, üzüňü, oňa, yeyiň gibi.
2. Yuvarlaşma hadisesi Batı grubu ağızlarındakarekteristik bir özellik olarakgörülmektedir. Edebi dilden farklı olarakBatı grubu ağızlarında ikinci ve üçüncü hecelerde de
yuvarlak ünlülerin (o, ö) gelmesi söz konusudur: suloyjoyux, döylör, üydörüx:, tutor gibi.
3. Batı grubu ağızlarında Azerbaycan’ındiğer ağızlarından ve edebi dilden farklıolarak bazı kelimelerin başlarında ″ı″ sesieklenir: ılxı, ıldırım, ılıx, ışıx gibi.
4. Batı grubu ağızlarında kalınlaşma hadisesiönemli ses hadisesidir: vatan, yanı, xavar, zeynaf, hasan, xarc, halak, vafat, sabr, heydar, tasdıx, ciyar, surat vb.
5. Bu gruptaki ağızlarında kelime ortasındab-v ve c-j değişikliği oldukça yaygınşekilde görülmektedir: bava, çovan, xavar, livas, divi, çivin, savax, şavalıt, baja, geje, bajı,
ajıx vb.
6. Batı gruptaki ağızlarda kelime başındab-p ve d-t değişikliği sık karşılaşılan seshadiselerindendir: piter, putax, pirġadir, pıçax, pişmiş, tux:, tustax, tukan, tıfar/tufargibi.
7. Batı grubu ağızlarında birkaç kelimebaşında ″g″ sesi yerine ″q″ sesinin geldiğigörülür: qıp, qış, qıpıl/qıfıl, qanun vb.
8. Bu grupta yer alan ağızlarda bazı kelimelerinbaşındaki ″d″ sesinin yerine ″ç″sesi gelir: çiş, çişi, çüş vb.
9. Bu gruptaki ağızlarda dikkat çeken seshadiselerinden birisi de kelime sonundave kelime ortasında ″v″ sesinin yerine ″y″ sesinin gelmesidir: doyşan, yoyşan, oy, öy, puxoy
gibi.
10.Batı grubu ağızlarında kelime başındabazı kelimlerde ″y″ ve ″h″ sesinin düştüğügörülür: umax, uxu, umurux/umrux, uxarı/oxarı, umuru, umşax; örüllər, örümcex:, ülkür,
ışgırıx vb.
11. Yine bu grupta yer alan ağızlarda ″d″sesinin tesiriyle ″x″ sesinin ″t″ sesine döndüğügörülür: artdan-arxdan, qaltdı-qalxdı, qortdı-qorxdı.
12. Batı ağızlarında kelime ortasında sestüremesine rastlanmaktadır: qorxumax, qırıx-qırx, umuru, umurux gibi.
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Karapapak (Terekeme) Türklerinin saflığı, dürüstlüğü, vatan sevgisi ve Türk kültürüne
olan bağlılıkları beni derinden etkilemiştir. Birçok kez beni evinde misafir eden değerli
Karapapak (Terekeme) aileleri sayesinde Türk kültürünün inceliklerini ve gereklerini
öğrenmem de onlara olan hayranlığımı artırmıştır. Rusça sözlüğüne göre kalpak yahut papak,
şapka demektir. Papak kelimesi, Azeri Türkçesinde kuzu veya koyun derisinden yapılan
serpuş manasına da gelmektedir. Azeri Türkçesinde börkün de kalpak ve papak gibi serpuş
manasına geldiği bilinmektedir. Günümüzde Türkiye ve Kafkasya’da yoğun olarak yaşayan
bu kavim Karapapak ismini ataları durumundaki Kıpçaklardan ve Peçeneklerden almışlardır.
Karapapakların giydikleri kalpaklar, siyah kuzu derisinden yapılmıştır. Türkiye’nin Kars
ilindeki Karapapaklar 1925 yılında çıkarılan şapka kanununun çıkarılmasına kadar kıvırcık
tüylü kuzu derisinden yapılmış kara papak giymişlerdir. Bu topluluk başına giyeceği papağın
tüylerinin kıvırcık olması için yapımında bazı noktalara dikkat etmiştir. Bunlardan en
önemlisi ise koyunun doğurmasından hemen önce bez yahut keten bezi hazırlanmaktadır.
Kuzunun doğmasıyla anasının onu emmesini önlemek için hiç vakit kaybetmeden önceden
hazırlanan bez yeni doğan kuzunun üzerine örtülür. Bunun en büyük nedeni ise koyunun
yavrusunu yalamasıyla tüylerindeki kıvırcığın bozulması ve ‘çere’ adı verilen doğum suyunun
yalanmasının da etkisiyle tüylerin düzleşmesidir. Böylece belli bir süre anasını emen kuzu
kesilerek derisinden papak ve yaka yapılırdı. Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle papak
giyimi azalmıştır. Fakat Türkiye’nin doğusu ve Kafkasya’daki soğuk iklim şartları sebebiyle
bazı yerlerde kıvırcık papaklar hala giyilmeye devam etmektedir. Terekemelerin atalarının
Kuzey Kafkasya’da bulunan Terek Irmağı çevresinde yaşadıkları bilinmektedir. Buna bağlı
olarak Terekeme terimi ile Terek Irmağı arasında da bir bağ kurabiliriz. Buna göre
Terekemelerin ataları Terek Irmağı çevresinde yaşarlarken bazı sebeplerden dolayı buraları
terk etmişler ve Gürcistan40 ile Türkiye’ye yerleşmişlerdir. Gürcistan ve Türkiye’ye
geldiklerinde diğer yerli toplumlar onları Terekeme olarak adlandırmışlardır. Yani Terekeme
terimini “yurtlarını terk edenler” anlamında kullanmışlardır. Osmanlılar döneminde, devlet
adamları ve yöneticiler bu kavim için ‘Türük’ kelimesini kullanmışlardır. Türük kelimesi
konar-göçer köylü halk anlamına gelmektedir. Yine halk arasındaki rivayetlere göre güya bu
kavim bir zamanlar Mekke yakınlarında yaşarken dinsel konularda Araplarla anlaşmazlığa
düştüğü için Mekke’yi terk etmiştir. Bu nedenle bu kavmin ismi ‘Terk-i Mekke’ ifadesinin
değişime uğramış şekli olan Terekeme olarak kalmıştır.
40 One of the main factors speeding up the “Armenianization” of the Southwest Georgia was the banishment to Central Asia – mostly to Uzbekistan – of the 115,000
Ahiska Turks who had been living in 220 villages in Javakheti and most intensively in the Meskheti provinces of the Soviet Socialist Republic of Georgia. Later the Soviet
officials did not permit the Ahiska Turks – according to the 1989 census a total 207,000 Ahiska Turks lived in the entire Union of Soviet Socialist Republics – to return to
their homeland. During the USSR era, the Ahiska Turks – whose consciousness of a national identity began to raise in the 1950s – were not able to return to the Soviet
Socialist Republic of Georgia except on an “individual” basis or to visit the country as a tourist. During the Zviad Gamsakhurdia period the Georgian government gave the
Ahiska Turks two options: They could reside in Georgia under Georgian identity or settle in some other part of the country rather than in the Meskheti province. The
Gamsakhurdia government’s offer was, in fact, part of the policy of “Georgianization of Georgia”.However, the current officials of Georgia believe that this is a good time to
solve the problem of the Ahiska Turks – that make up a 368,000-strong group.In line with a decree issued by President E. Schevardnadze in July 1996, a commission was
formed to look into the Ahiska Turks issue. Georgia’s National Security Minister Shota Kviraya said that the Turks’ return to the region bordering on Turkey and Armenia,
was giving Georgia the opportunity to use the “Meskhetian” (Ahiskan) card in Caucasia – a region of strategic importance. Georgia – preparing to use in the 2000s the
“Ahiskan” card, that is, the “Muslim Georgians” against the Armenians in Georgia-has not, despite the Turkish expectations, abandoned its plan to “Georgianize” the Ahiska
Turks along with the other ethnic groups. A meeting held in Georgia-Gudauri on Sept. 9-11, 2000 under the auspices of the European Commission, discussed the “Return of
Ahiska Turks to Georgia Gradually in 12 Years” plan which had been presented to Georgia by the Council of Europe in the framework of Georgia’s becoming a Council of
Europe member on Jan. 25, 1999. During the meeting Guram Mamulya, head of the Georgian Rehabilitation of the Refugees Agency, insisted that those returning to Georgia
should adopt “Georgian names and surnames and Georgian identity.” This gives a clue as to how Georgia will interpret and implement the return plan in question which is
expected to be approved by the Georgian government.
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Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde yer alan Borçalı vilayeti Karapapak
(Terekeme) Türklerinin ana vatanıdır. Kırım’a sığınan Kıpçaklar ise tehlikenin devam etmesi
sebebiyle Suğdak üzerinden deniz yoluyla Güney ve Kuzey Karadeniz kıyılarına gelmişler ve
buralarda günümüze kadar yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Örneğin Ahılkelek, Ardahan,
Ardanuç, Oltu, Tortum, Şavşat ve Artvin bölgesinde oturan yerli halkların konuştukları
Türkçe Kıpçak ağzıdır. Ayrıca sarı saçlı, renkli gözlü, uzun boylu olan bu bölge insanlarının
Kıpçak tipine benzemesi ve Kıpçakların güzelliğini günümüze kadar taşıdıkları inkâr
edilemez. Karapapak (Terekeme) Türklerinin atalarından birinin Kıpçaklar olduğu gerçektir.
Kaldı ki Karapapak Türklerinin konuştukları dilde günümüzde birçok Kıpçakça kelime
bulunmaktadır. Ayrıca Karapapaklar Kıpçak-Oğuz karışık ağzıyla konuşmaktadırlar.
Karakalpakların asıl oluşum sürecini Altın Orda Devleti içerisinde aramamız doğru
olacaktır. Altın Orda Devleti yıkıldıktan sonra birçok Türk kabilesi bazı beylerin etrafında
toplanarak bu beylerin adı ile yeni devletler kurmuşlardır. Bu devletlerden en önemlileri
Nogay Hanlığı ve Özbek Hanlığı’dır. Karakalpaklar bu dönemde Nogaylarla hareket ederek
diğer devletlere karşı seferler düzenlemişlerdir. Nogay Hanlığı yıkıldıktan sonra Karakalpak
adı altında yeni bir topluluk olarak ortaya çıkmışlardır. Karakalpakların Nogaylarla birlikte
hareket etmeleri ve Nogay Hanlığı yıkıldıktan sonra ortaya çıkmaları bazı âlimleri onların
Nogaylar olduğu sonucuna vardırsa da Karakalpaklar aslında Altın Orda Devleti içinde
oluşmuş bağımsız bir kabiledir. Bununla birlikte Kıpçak, Başkırt, Nogay, Özbek, kazak ve
Türkmen kabileleriyle de akrabadır. Rusya’da meydana gelen 1917 yılı Ekim ihtilalinden
sonra, yönetim Bolşeviklerin eline geçmiştir. 1917 yılının Aralık ayından itibaren Bolşevik
yönetim Türkistan’da oluşmaya başlamış ve Karakalpakların yaşadığı Amuderya bölümünde
yeni bir Sovyet yönetimi oluşmuştur. 1918 yılının Nisan ayından itibaren Türkistan, Sovyetler
tarafından oluşturulan Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır. Yeni
oluşturulan bu özerk cumhuriyetin ahalisinin %90’ını Özbekler, Karakalpaklar ve Türkmenler
oluşturmuştur. Sovyet hükümetinin Türkistan’da oluşmasıyla birlikte buraların yönetimine de
Ruslar getirilmiştir. 1920 yılında Amuderya bölümü, bölgeye (vilayete) dönüştürülmüştür.
Karakalpakistan, 1990 yılında Özerk Cumhuriyet statüsü kazanmıştır. 6 Haziran 1990’da
Özbek SSC Yüksek Sovyet’i tarafından ‘Egemenlik Kararnamesi’ kabul edildi. 31 Ağustos
1991’de Özbek Sovyet’i bağımsızlık kararı aldı ve Kasım 1991’de Karakalpakistan,
Özbekistan’a bağlı olmak kaydıyla egemenliğini ilan etti. Özbekistan kendini bağımsız
cumhuriyet olarak ilan ettiği deklarasyonda ve 1992 yılında kabul ettiği anayasasında
Karakalpakistan’ın özerk cumhuriyet statüsü aldığını tasdik etmiştir. 9 Nisan 1993 yılında
özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti kendi anayasası, bayrağı ve istiklal marşını kabul etti. 1
Eylül tarihi Özbekistan ile birlikte Karakalpakistan’da da müstakillik (bağımsızlık) bayramı
olarak kutlanmaktadır. Bugün Karakalpakistan, Özbekistan’a bağlı özerk bir cumhuriyettir.
Karakalpakların % 92’si günümüzde Özbekistan Cumhuriyetine bağlı Karakalpakistan
Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bunun dışında, Özbekistan’ın Harezm
ve Fergana bölgeleri, Türkmenistan’ın Taşauz bölgesi ve Kazakistan’ın bölgeleri ile Rusya
Federasyonu’nun Astrahan bölgelerinde de Karakalpak topluluğu bulunmaktadır. 2004 yılı
tahminlerine göre bugün dünyada yaklaşık 850. 000 Karakalpak’ın yaşadığı varsayılmaktadır.
Sonuç olarak baktığımızda Türkistan’da yaşayan Karakalpaklar ile Türkiye ve
Kafkaslarda yaşayan Karapapak (Terekeme) Türkleri arasında birçok benzerlik vardır. Fakat
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Türkistan’da yaşayan Karakalpaklar arasında Kıpçak unsuru oldukça fazladır. Ayrıca onlar
genelde Kıpçak Türklerinin yoğun olarak yaşadığı İtil-Ural bölgesiyle belli bir zaman sonra
bağlantılarını kesmişler ve Özbek ve Kazak Türkleri arasında oluşumlarını tamamlamışlardır.
Bununla birlikte Türkiye ve Kafkasya’da yaşayan Karapapak (Terekeme) Türkleri oluşum
süreci içerisinde birçok karışımın olduğunu görüyoruz. Bunlardan başlıcaları Hazarlar,
Peçenekler, Oğuzlar, Kıpçaklar, Gürcüler, Moğollar ve Araplardır. Bu kadar çok karışım
olması onların köken olarak Türkistanlı Karakalpaklardan uzaklaşmasına ve birçok yönden
ayrılmasına neden olmuştur.
Karapapak (Terekeme) Türklerinin günümüzde konuştuğu dil Azeri lehçesinin bir
parçasıdır. Türkistan’da yaşayan Karakalpaklar ile Türkiye’de ve Kafkasya’da yaşayan
Karapapak (Terekeme) Türklerinin dillerini karşılaştırdığımızda birçok ayrılığın olduğunu
görmekteyiz. Birbirine benzeyen Kıpçak unsurlar olsa da iki toplumun dilleri çok farklıdır.
Belki de Türkiye ve Kafkasya’da yaşayan Karapapak (Terekeme) Türkleri isimlerini
Kıpçaklardan ve Peçeneklerden aldılar. Kafkasya ve Doğu Anadolu’ya geldiklerinde diğer
topluluklara benzemediklerinden bunlar başka milletler tarafından Karapapak olarak
adlandırıldı. Fakat zamanla Oğuz kütleleriyle çok fazlaca karıştıkları için Kıpçaklardan kalma
unsurlarını yitirdiler. Ancak ataları olan Kıpçaklardan gelme isimlerini muhafaza etmeyi
başardılar. Karapapak (Terekeme) Türkleri, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan,
Ermenistan, Gürcistan ve İran’da yaşamaktadırlar. 2004 yılı istatistiklerine göre günümüzde
dünyada yaklaşık 600.000 Karapapak (Terekeme) Türkünün yaşadığı düşünülmektedir.
Terekemeler, atılgan, hırslı, olaylar karşısında son derece duygusal ve saf bir karaktere
sahip insanlardır. Dürüst ve mert insanlardır. Sosyal ilişkileri güçlü bir toplumdur. Mirza Bala
da ″Karapapaklar, fıtraten zeki, çalışkan ve iyi binicidirler; kadınları hür, aile teşkilâtları
mazbut ve sağlamdır″ demektedir (Alışık, 2005): 10-25, ). Terekemeler, başlarına buyruk
yaşamışlardır. Ahde vefaya önem verirler. Kararlı ve dirayetlidirler (Kaçak Nebi), devletine
milletine sadakatle bağlıdırlar, gelenek ve adetlerine sıkıca bağlıdırlar, Karapapakların dilleri
yaşadıkları, coğrafyadaki dil baskısı olmasına rağmen yüz yıllarca Türkçe dilinin ana yapısını
bozmadan günümüze taşımışlardır, zulme, direnir, haksızlığa başkaldırırlar. Onların
karakterlerini yansıtan sözler, ″Düz ol, Allah düziylendir″-sen dürüst ol, Allah dürüstün
yanındadır) ″Sen yahşı ol, balıh da bilmese halık bilir″ çok yaygındır. Karapapaklar genellikle
Hanefi mezhebine mensuptur. Azerbaycan ve Gürcistan'ın bir kısmında ve İran'da Sulduz'daki
Karapapaklar Şii Caferî'dir(Andrews, 1992: 99).
Kıpçakların Bоrçalı bölgesinde meskunlaşması ve оnların terkibinde «garabörklerin»,
«garapapag» tayfalarının оlması hakkında tarihi araştırmalar çоk fazladır. E. V. Tоğan, M. F.
Kırzıоğlu, E. Caferоğlu, Z. Bünyadоv kıpçakların bir kоlu olduğunu söylediği
«garapapagları», rus kaynakları ise «garagalpag» olarak adlandırır.
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PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ YÖNLENDİRECEK GELECEK
PERSPEKTİFLER

F. Özlem GÜZEL∗
ÖZ
İşletmelerin markalaşmada etkili stratejiler geliştirerek rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri
için göz önünde bulundurmaları ve cevap vermeleri gereken ve yaşadığımız yüzyılı etkileyen
ana trendleri; teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz sonuçları ve küreselleşmenin yarattığı
paradokslardır. Bunlara çözüm noktası olarak, bu kavramsal incelemede küreselleşmenin
yarattığı paradokslar neticesinde gerekli hale gelen sosyal sorumluluk ile doğan sosyal
pazarlama kavramı, teknolojinin hızla işletmeleri çember içine alması sonucunda katılımcı ve
yaratıcı pazarlamanın ve yine birden fazla seçenek içinde farklı arayışlara giden müşterilere
yönelik ruhsal pazarlamanın doğuşu kısaca özetlenecektir.
Anahtar Sözcükler: Küreselleşme Paradoksu, Teknolojik Gelişmeler, Katılımcı Pazarlama,
Sosyal Pazarlama, Yaratıcı Pazarlama, Ruhsal Pazarlama.
FUTURE PERSPECTIVES GUIDING MARKETING ACTIVITIES
ABSTRACT
The main trends that affect our century are the results of technological developments and the
inevitable results of the paradoxes of globalization. And all the business has to consider these
changes in order to supply a competitive advantage during progressing their strategies
effectively. As a newly upcoming solutions will be summarized in this conceptual search.
First one is social marketing that born with the social responsibility by the paradoxes of
globalization, second one is collaborative and creativity marketing that born by the
technologically movements around the business and the third one is spiritual marketing that
born by the customers looking for new adventures between many usual alternatives
Key Words: The Paradox of Globalization, Technological Developments, Collaborative
Marketing, Social Marketing, Creativity Marketing, Spiritual Marketing.
∗
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GİRİŞ
Son iki yüzyıldır, bir çok endüstri büyük yapısal değişikliklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır.
Yeni teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve çevresel düzenin azalmasıyla birlikte işletmeler
strateji ve uygulamalarında önemli darbeler almıştır (Kotler ve Proertsch, 2006:300).
Ekonomik, sosyal ve teknolojik vs. alanlarda meydana gelen gelişmeler, pazarların
küreselleşmesine, rekabetin daha devingen ve daha karmaşık olmasına yol açmıştır. Bu
nedenle işletmeler yenilenen rekabet ortamında etkili stratejiler geliştirmenin ve rekabet
üstünlüğü elde etmenin yollarını var güçleri ile araştırmak/bulmak zorunluluğu ile karşı
karşıyadır (Papatya, 2006b:42).
1. TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Pazarlama ürün çağından bu yana teknolojik avantajların gelişimi ile birlikte büyük
değişikliklere sahne olmuştur. 2000’li yıllar yeni teknoloji dalgalarının bağlantı ve interaktif
buluşma sağladığı teknoloji ve bilgi çağı olmuştur. Yeni teknoloji dalgalarıyla yaşanan
gelişmeler sonucunda televizyon, gazete, bilbordlar gibi geleneksel medya türlerinin yanı sıra
yeni medya türleri ortaya çıkmıştır. Yeni medya kanallarının en önemli unsurları bilgisayar ve
telefon ile düşük fiyatlarla bağlanabilme ve açık kaynak olarak kullanılabilme imkanı
sağlaması olmuştur. Bu unsurların sonucunda sosyal medya pazarlaması akıllı işletmelerin
kullandığı stratejilerin başında gelmeye başlamıştır. Böylece, farklı sosyal medya türleri
sayesinde insanlar sohbet, iletişim, paylaşım ve sosyalleşme ortamına sahip olmaktadırlar
(Williams, 2009:2).
Sosyal medya, hedef kitlenin isteyerek katılımda bulunduğu, toplulukları birbirine bağlayan
çevrimiçi kanallardır. İnternet üzerinde yaygın olarak kullanılan çeşitli sosyal medya kanalları
bulunmaktadır; Bloglar, forumlar, sosyal ağlar (arkadaşlık siteleri), viki’ler (Ansiklopedi,
sözlük siteleri), PodCast’lerdir (Müzik ve ses paylaşımı). Bu medya kanalları ile işletmeler
tüketicileri daha yakından tanırken, her türlü karşılıklı bilgi alışverişi yapılmaktadır. Kotler,
Kartajaya ve Setiawan (2010:4) sosyal medyayı Facebook, Twitter gibi canlı sosyal medya ve
Wikipedia gibi katılımcı medya olarak ikiye ayırmaktadırlar. Mikroblog bir platform olan
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Twitter 32 milyon kullanıcıya sahiptir. Dell, JetBlue gibi işletmelerin yanı sıra Oprah gibi
kişisel kullanıcılarında bulunduğu platformun, hem bilgisayar hemde telefon ile kullanılması
dolayısıyla kullanıcı sayısının artarak en büyük sosyal medya kanalı olacağı tahmin
edilmektedir (McIntyre, 2010, www.time.com). Bu platform ve bloglar haberlerin, fikirlerin
ve düşüncelerin paylaşıldığı, ürünlerin ve işletmelerin eleştirildiği veya desteklendiği
ortamlarken, Youtube gibi kısa videoların yüklendiği sanal ortamlar ise, kişilerin
yaratıcılıklarını yansıtabildikleri sosyal medya kanalları olmuştur. Sosyal medya hızla
etkileyici bir aracı haline gelirken, tüketiciler düşünceleri ve fikirlerini paylaşabilmektedir
(Kotler, Kartajaya ve Setiawan; 2010:4).
1.1.

TEKNOLOJİK

GELİŞMELERE

ÇÖZÜM

OLARAK;

KATILIMCI

PAZARLAMANIN DOĞUŞU
İşletmeler müşterileriyle işbirliği yapmak zorundadırlar. İşbirlikçi pazarlama, pazarlamacılar
müşterilerini dinleyerek onların zihinlerini anlayıp pazarlama öngörüsünü edindikleri zaman
gerçekleşmektedir. Daha gelişmiş katılımcılık müşteriler ürün ve hizmetlerin yeniden
yaratılma sürecine dahil edildikleri zaman gerçekleşmektedir (Kotler, Kartajaya ve Setiawan;
2010:10). İşbirlikçilik pazarı işletmeler, müşteriler, tüketici topluluğu ve firma ağlarının yer
aldığı ve diyalogların gerçekleştiği bir forum haline getirmektedir. İşletme müşteri ile değer
oluştururken işbirlikçi iken, ekonomik değeri ortaya koyma aşamasında rakipler haline
gelirler. Bu noktada bireyler işbirlikçi yaklaşım ile ürün-hizmet ve deneyimlerin
şekillenmesinde rol oynamaya başlamaktadır (Prahalad ve Ramaswamy, 2004:122).
İşletmelerin artan rekabet ortamında pazarlarını korumak ve arttırmaları için strateji
geliştirmeleri gereklidir. Teknolojinin insanlar arasında daha hızlı ve anında iletişim kurarak
işletmeler, ürünler ve hizmetler hakkında tavsiyeler ve hatta acımasızca eleştirilerde
bulunmaları

işletmeleri

müşterileriyle

işbirliği

yapmak

zorlamaktadır.

İşletmeler

oluşturacakları sanal forumlar veya sosyal medya ağlarında yer alan kanalları aracılığıyla
müşterilerine kendilerini tanıtma, sevdirmenin yanı sıra onların şikayetleri doğrultusunda
değişikliklere gitmelidirler. Hatta bununda ötesine işletmeler karşılıklı iletişim ağları ile
müşterilerin fikirlerini alarak ürün-hizmet ve deneyim üretme sürecinde onları yapı taşları
haline getirmelidirler.
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2. KÜRESELLEŞME PARADOKSU
Küreselleşme sistemi, pazarların, ulus-devletlerin ve teknolojilerin karşı konulmaz biçimde,
dünyanın daha önce hiç görmediği bir ölçüde bütünleşmesini içermektedir ve bireylerin,
şirketlerin ve ulus-devletlerin dünyanın dört bir yanına her zamankinden daha kolay, daha
hızlı, daha derinden ve daha ucuza ulaşmasını sağlamaktadır (Friedman, 2000:30-31). Tamamıyla olmasa da toplumsal yaşamın hemen hemen her alanı küreselleşme sürecinden
etkilenmektedir: kültür, politika, ekonomi ve toplumsal ilişkilerin bu süreçle dönüştüğü,
değiştiği görülmektedir. iletişim, ulaşım ve bilgisayar teknolojisindeki benzersiz değişimler
bu sürece yeni bir ivme kazandırmış bulunmaktadır. Küresel olarak hareket halindeki para,
şirketleri tekrar örgütlemekte, kuralları ortadan kaldırmakta, yerel ve ulusal politikaları
önemsememektedir. Küreselleşme beraberinde bir takım rahatsızlık, düzensizliklere neden
olsa da aynı zamanda yeni pazarlar ve zenginlikler de yaratmaktadır (Erol, 79-80).
Kotler, Kartajaya ve Setiawan’e göre (2010:15) kültürel kampanyalar yaratabilmek için
pazarlamacılar antropoloji ve sosyolojiyi anlamalıdırlar. İnsanlar Dünya’yı daha yaşanılabilir
kılan sorumluluk sahibi işletmeleri tercih etmektedirler. Amerikan Pazarlama Birliğinin 2007
yılında yaptığı pazarlamanın yeni tanımına toplumu ekleyerek, pazarlamanın toplumsal ve
kültürel etkilerine dikkat çekmiştir. Ama’nın yeni pazarlama tanımı şu şekildedir; Pazarlama,
müşteriler, tüketiciler, işbirlikçiler ve ‘toplum’ için değere sahip sunular yaratma, duyurma,
dağıtma

ve

değiştirme

faaliyetleri,

uygulama

sürecidir

(www.

http://www.marketingpower.com/). Tanımda da görüldüğü gibi kültürel ve toplumsal konular
pazarlamanın merkezine müşteri, tüketici ve işbirlikçilerle beraber oturmuştur.
Küreselleşme teknoloji ile birlikte ilerlemektedir. Bilgi teknolojisi ülkeler, işletmeler ve
kişiler arasında bilgi değişimini mümkün kılarken, küreselleşme baş döndürücü bir hızla
ilerleyerek Dünya ekonomisini etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümeleri farklı
sonuçlar doğurmuştur. Ekonomik büyüme 2. Dünya Savaşından sonra ilerlerken, birçok
işletme küçük gelirlerle yaşamayı öğrenmek zorunda kalmıştır.

Fakir ve zengin ülkeler

arasında devam eden kuzey-güney ayrımı, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin hammadde
materyallerinin önemini fark etmelerine neden olmuştur.
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1970’lerde OPEC’in katkılarıyla enerji fiyatları Dünya’yı etkilemiştir ve 3. Dünya ülkeleri
ellerinde hammadde tabanlı gücün farkın varmışlardır. 90’lı yıllar Doğu ve Batı arasında
enteresan ilişkilerin doğmasına sahne olmuştur. Berlin duvarının yıkılması, Sovyetler
Birliği’nin dağılması, merkezi Avrupa ekonomisinin özgürleşmesi (Macaristan, Slovakya,
Polonya, Çek Cumhuriyeti) ticarette bir çok değişikliklere neden olmuştur. Politik bariyerlerin
kaldırılmasının yanı sıra serbest ticaret bölgesinin varlığı Dünya ticaretine yeni bir yön
vermiştir. Asya Pasifik Bölgesi (Singapur, Tayland, Güney Kore, Avustralya) ve Kuzey
Amerika (Meksika, Kanada, ABD) serbest ticari müttefik bölgesi güçlü iç pazarları
oluşturuken, uluslar arası ticaretin serbestleşmesine sahne olmuştur (Hooley, Piercy ve
Nicoulaud, 2002:61). Küreselleşmenin de kendine özgü bir demografik kalıbı bulunmaktadır.
Kırsal alanlardan ve tarımsal yaşam biçimlerinden küresel giyim-kuşam, yiyecek, alışveriş ve
eğlence yönelimleriyle daha sıkı bağlantılı kentsel alanlara ve kentsel yaşam biçimlerine
doğru hızlı bir akış görülmektedir (Friedman, 2000:35).
Kotler, Kartajaya ve Setiawan’a (2010:13) küreselleşmenin tarihi gelişimini analiz ederek
paradokslarla dolu olduğu sonucuna varmışlardır. Küreselleşme ile birlikte demokrasi global
bir kök edinirken, demokratik olmayan süper güçler doğmuştur. Örneğin Çin, dünyanın
fabrikası haline gelirken, küresel ekonominin anahtarını elinde tutmaktadır. Nakit zengini
ülkeler kapitalist davranışlar içine girmişlerdir. Bu küreselleşmenin politik paradoksudur.
Diğer bir paradoks ise, küreselleşme ekonomik bütünleşmeyi gerektirse de eşit ekonomiler
yaratmamaktadır. Bu yüzden birçok üçüncü Dünya ülkeleri ve eski komünist ülkeler
eskisinden daha kötü bir hal almaktadır. Aynı ülke içinde dahi eşit olmayan bir zenginlik söz
konusu olmaktadır. Buda küreselleşmenin ekonomik paradoksudur. Son olarak küreselleşme
farklı kültürler yaratmaktadır. Bu sosyokültürel paradoks ise, davranışları ve tüketimi
etkileyen en önemli paradokstur (Kotler, Kartajaya ve Setiawan; 2010:13-14). Robertson
(1992) küreselleşmeyi şu şekilde tarif etmektedir; küreşelleşme, hem dünyanın küçülmesi
hem de bir bütün olarak dünya bilincinin kuvvetlenmesidir. Küreselleşmenin yarattığı bu
paradokslar, teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte sadece ülkeleri ve işletmeleri değil,
bireyleri de etkilemektedir. Bu noktada, sosyal değer kavramı ortaya çıkmaktadır.
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2.2.

KÜREŞELLEŞME

PARADOKSUNA

ÇÖZÜM

OLARAK;

SOSYAL

PAZARLAMANIN DOĞUŞU
Sosyal değer başkalarının yararına duyulan endişeleri ifade etmektedir. Kişilerin zihninde
küreselleşmenin doğurduğu karışmış değerleri ve kaygıları insanlar birbirleriyle iletişime
geçerek aşmaya çalışmaktadırlar. Küreselleşmenin yarattığı fakirlik, eşitsizlik, sürdürülebilir
çevre gibi konularda bilinç kazanmak adına bir araya gelen insanlar toplum yararına birlikler
kurarak bu paradoksları ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar.
İşletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmenin dışında topluma karşı taşıdığı
değerlerin olup olmadığı hakkında sürekli tartışmalar bulunmaktadır. Bazı gruplar işletmelere
saldırırken bazıları ise, işletmelerin topluma karşı zorunluluklarının olmadığını iddia
etmektedir. Ancak dijital dünyanın çemberinde kalan işletmeler olumlu küresel bir imaj
edinmek ürün ve servislerine sosyal sorumluluk yaklaşımını ekleyerek manevi bir tarz
yaratmak durumdadırlar. Edindikleri bu manevi tarz ile birlikte müşteri davranışlarını olumlu
doğrultuda geliştireceklerdir. 2001 yılında Kuzey Amerika’da yapılan bir araştırma
doğrultusunda araştırmaya katılanların %42’si sosyal değerleri ve sorumlulukları göz ardı
eden işletmelerin ürünleri almayarak kendilerince onlara ceza verdiklerini belirtmişlerdir
(Kotler, Proertsch, 2006:300).
İşletmeler, kendileri için kazanç sağlarken insanların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı
zamanda Dünya’yı daha iyi yaşanabilir bir yer haline getirmelidirler. Sosyal sorumluluk
bilincinin artışını sağlayacak olanlar, işletme çalışanları, müşterileridir. Özellikle dijital
dünyanın baş döndürücü hızı işletmelerin sorumluluk uygulamaları, yenilik ve işbirlikçi
yaklaşımını zorunlu hale getirmiştir (Kotler ve Waldemar, 2001:300). Dolayısıyla,
Marconi’nin (2005:34) Ford’u örnek vererek vurguladığı gibi, toplumun çoğunluğu sanatı,
kadın haklarını, etnik ayrımcılığa karşı olan ve bunun gibi toplumsal konulara eğilen
işletmeleri önemsemektedir. Kotler, Bowen

ve Makens (2006:27-28) sosyal pazarlama

konseptinin amacının insanların ve toplumun iyiliğini geliştirmek olduğunu vurgulayarak
çevre bilincini taşıyan otel işletmelerini, çevresel ambalajlama bilinci taşıyan restoranları
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örnek vermektedir. Kotler ve Proertsch

(2006) işletmelerin sosyal sorumluluk bilincini

taşıdıklarını ispat etmek için şu önerileri sunmaktadırlar;
•

toplumsal farkındalık yaratmak için amaçlı promosyonlar,

•

ürünlerin satışlarından desteklenen olaylara bağışta bulunarak amaçlı pazarlama,

•

çalışan ve ortaklarını amaçları desteklemeye yönlendirerek toplum gönüllüğünü
üstlenme,

•

bağışlarla kurumsal hayırseverlik,

•

işletme uygulama süreçlerinde sosyal sorumluluğu benimsemek ve uygulamak.

2.3.

KÜREŞELLEŞME

PARADOKSUNA

ÇÖZÜM

OLARAK;

YARATICI

PAZARLAMA
Yaratıcı insanlar toplumun küçük bir bölümünü oluştursa da, toplumda baskın bir rolleri
bulunmaktadır. Yaratıcı insanlar, yeni teknoloji ve konseptleri kullanan yenilikçilerdir. Aynı
zamanda sosyal medya kanallarını en çok kullanan katılımcı ve işbirlikçi kişiler olarak,
davranışlarıyla ve hayat tarzlarıyla toplumu en çok etkileyen kimselerdir (Kotler, Kartajaya ve
Setiawan, 2010:18). Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yaratıcı insanların sayısı artarken,
toplum zirveye daha da yakınlaşmaktadır. İlerlemiş ve yaratıcı toplumların ana
anahtarlarından birisi, insanların kendini gerçekleştirmeyi yaşamsal ve ilkel ihtiyaçların
ötesinde görmeleridir. Buna inanan insanlar katılımcı işbirlikçilerken, derinden gelen
isteklerini dinlerler ve insan ruhuna inanırlar (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2010:19).
Küreselleşmenin kaçınılmaz sonucunda rekabet ve karmaşıklığın artışını vurgulayan Papatya
(2006b), işletmelerin yeni girişimler geliştirmelerinin ve işgörenlerin yaratıcılıklarının
artırılarak katılımlarının sağlanmasını rekabetçi üstünlük sağlayıcı güç olarak önermektedir.
İşletme odaklı bakış açısıyla Papatya (2006b) yeni pazarlama konsepti olarak yaratıcı ve
yenilikçi pazarlamayı yeni bir strateji olarak önermektedir. Marconi’ye göre, (2005:36) 21. yy
gelişmiş ülkeler için oldukça kötü bir dönem olmuştur ve yaratıcılık pazarlamacılar için
büyük bir fırsat oluşturmuştur. Marconi, yaşanan olumsuzlukların başında ABD gibi zengin
ülkelerde işsizlik artması, işletmelerin kapanması, finansal belirsizliklerin yaşanmasının
gösterirken internet baş döndürücü bir hızla pazarlamanın merkezine oturduğunu
7
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belirtmektedir. Bu durumda işletmelerin yaratıcılığa stratejik bakışlarının yanı sıra
müşterilerinde yaratıcı bakış açısına sahip olmasına yol açmıştır. Küreselleşmenin getirdiği
olumsuz paradoksları ve topluma saygı göstermeyen işletmeleri en eleştiren kesim yaratıcılığa
sahip olan toplumlardır. Bu toplumlar daha hızlı ilerleme göstermektedirler. Bu noktada
küreselleşmenin yarattığı paradokslara çözüm olarak yaratıcı pazarlama sunulmuştur.
Yaratıcılık, bireyler ve takımların ürün, hizmet, süreç ve uygulamalar için yeni ve
yararlı/değerli fikirlerin üretmesidir (Martins, Terblanche, 2003:67). Yaratıcılık pazara,
pazara yeninin (ürün veya hizmetin) çıkarılmasıyla sınırlı değildir. Yaratıcılık zorluklara yeni
enerjiler ve olasılıklar ortaya çıkaracak şekilde bakabilmektir. Bu nedenle yaratıcılık, yeniliği
başarılı bir biçimde uygulamanın başlangıç noktası veya yeni bir şeye varlık kazandırma
süreci olmaktadır. Bu başlı başına düşünce üretimine bağlamlanır (Papatya, 2006a:74).
Kao (1996), işletme yöneticilerinin son yıllarda yaratıcılığın gerekliliğine şu nedenlerden
dolayı inandıklarını vurgulamaktadır; müşterilerin yaratıcılık talebi, işletmelerin yeni fikirlere
ihtiyaç duyması, organizasyonların değişimi, teknolojik gelişmeler eşliğinde bilgi ve fikir
akışının artması, çalışanların kendilerini kabul ettirme ihtiyacı, tasarımın önemsenmesi.
Sundbo ve Darmer (2008), deneyim yaratıcılığı hikaye ve tema yaratıcılığı olarak tanımlarken,
ürün deneyiminin ötesinde bir uygulama olduğunu vurgulamaktadır. Bu uygulama üretim
sürecinin yanı sıra, dizayn, yönetim, organizasyon, pazarlama ve satış gerektirmektedir.
Yenilik örgütün büyümesini, hayatta kalmasını sağlayan ve değer yaratan dinamik bir süreçtir
(Papatya, 2006b). İşletmeler dönüşüm ve değişime açık oldukları takdirde yaratıcılıkta
beraberinde gelecektir. İşletmeler tepkisel-yapısal yönelimin ötesine geçerek farklı yetenekler,
beceriler, farklı düşünce-üretme teknikleri, hayal gücünü geliştirme çalışmaları ve farklı
çalışma yapıları kullanmalıdırlar (Papatya, 2006a:76). Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması
için, stratejik öngörü gerekmektedir. Bu yetenek karizmatik ve vizyon sahibi liderlerde ortaya
çıkmaktadır (Kotler, Kartajaya ve Setıawan, 2010:54).
Papatya (2006b) yenilikçi pazarlamanın üç kritik noktasından söz etmektedir. Bunlar;
düşüncenin üretilmesi, üretilen düşüncenin başarılı bir şekilde kavramsal olarak
8
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geliştirilebilmesi, kavramın başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Papatya (2006b) bu üç süreç
içinde yenilikçi örgüt yapısını pozitif etkiye sahip olan değerler olarak analiz etmiştir.
Başlangıç düşüncensin ortaya çıkış aşaması çalışanların farklı ilgi alanlarına sahip olması,
bilgi kaynağının zenginliği, hatalara göz yumma, düşünceleri özgürce ifade edebilme,
başarının onaylanması uyumsuzluğun hoş görülmesi, risk almayı cesaretlendirme, çevreye
meydan okuma, vb. faktörler bulunmaktadır, yani yaratıcılığın çıkış noktasıdır. Yaratıcı
çevrenin çalışma koşulları iyileştirilir. Başarılı gelişme sürecinde ise, sermaye yeterliliği,
projeye inanç, güçlü proje lideri, müşteri gereksinimini anlayacak güçlü bir takım,
müşterilerle etkili iletişim vb faktörler yer almaktadır. Son aşama olan başarılı uygulama
aşamasında ise, müşteri gereksinimi yaratma, değer yaratma, sıra dışı ürün başarısı ve yüksek
kalitede uygulama yer almaktadır.
2.4.

KÜREŞELLEŞME

PARADOKSUNA

ÇÖZÜM

OLARAK;

RUHSAL

PAZARLAMANIN DOĞUŞU
İnsanlar küreselleşen Dünya’yı daha iyi bir yer haline getirmek için endişelerini yok edecek
çözümler aramaktadırlar. Karmaşıklıklarla dolu olan Dünya’da müşteriler, derinlerde yer alan
sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını giderecek şirketlere yönelmektedirler. Bu noktada
insanlar seçtikleri ürünlerin ve hizmetlerin sadece işlevsel yada duygusal özelliklerine değil,
aynı zamanda insanların ruhlarına da hitap edebilme özelliklerine de bakmaktadırlar (Kotler,
Kartajaya ve Setiawan, 2010:4). Değer temelli pazarlama, küresel ekonomik krizin yaşandığı
dönemlerde sosyal, ekonomik ve çevresel değişikliklere maruz kalan insanların hayatlarıyla
daha çok bağlantılı bir hale gelmiştir. Küresel ekonomik krizle birlikte fakirlik artarken,
hastalıklar yaygın hale gelmiş ve çevresel yıkımlar baş göstermeye başlamıştır. Bu noktada
değer temelli pazarlama, insanların sorularına cevap vermek ve üst seviyedeki ihtiyaçlarını
giderebilmek adına işletmelerce çıkış yolu olmuştur (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2010:45). Bilgi çağında olduğu gibi değer çağında da, pazarlama faaliyetlerinin amacı müşterileri
tatmin etmektir. Ancak değer çağındaki pazarlama faaliyetlerinin amacı Dünya’ya daha büyük
misyon, vizyon ve değerler kazandırmaktır. Bu noktada hedef, toplumun problemlerine
yönelmektir. Değer temelli pazarlamanın odağında insanların ruhlarına hitap eden arzu ve
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ihtiyaçları yatmaktadır. İnsanların ihtiyaç ve arzularının göz ardı edilmeyecek kadar önemli
olduğu dönemde insanların ruhlarına hitap eden, duygusal pazarlama ortaya çıkmaktadır.
Toffler’in (1970) psikolojik ihtiyaçların gelecekte yaratacağı dediği deneyimler, işlevselliğin
ötesine geçerken, deneyimler vasıtasıyla ürünler ve hizmetler macera yaratıcılara
dönüşmektedir. Sonuç olarak, yaratıcılık eğilimi toplum içinde artıkça müşteriler, ihtiyaçlarını
giderecek ürün ve hizmetlerin ötesinde ruhsal ihtiyaçlarını giderecek ürün-hizmet ve
deneyimlere ve bu ürün-hizmet ve deneyimleri üretecek işletmelere ihtiyaç duyacaktır.
Müşteri değeri, obje ve özne arasında oluşan etkileşimdir ve bu etkileşim birbirine bağlantılı
üç unsuru içermektedir. Birincisi objeler arasında karşılaştırılabilir olmalıdır, kişiden kişiye
değişken olmalıdır, Davranış bilimciler, insanların yaşamlarının 4 seviyede gerçekleştiğini
söylemektedirler. Bunlar, fiziksel, duygusal, entelektüel ve ruhsal sevilerdir (Lasalle, Britton,
2003:10, Pine ve Gillmore 1999:18). Hayatı bu 4 seviyede deneyimlemek, insanları daha
zenginleştirir ve davranış bilimcilerin tanımlandığı gibi ‘bütün bir insan’ haline getirir. Daha
da önemli bu dört seviye alınan ve satılan ürünlerin değerlerini ortaya koymaktadır (Lasalle,
Britton, 2003:10).
Fiziksel evredeki ihtiyaçlar konfor ve hoşnutluk gibi hisleri içeren temel yaşamsal
ihtiyaçlardır. Ürünlerin ve hizmetlerin algılanan fiziksel seviyeleridir (Lasalle, Britton,
2003:9). Entelektüel seviye ise, insanların uzmanlaşmaya yönelik yeni bilgi ve beceri
geliştirdikleri seviyelerdir. Eğer bir düşünce süreci varlığı gösteriyor ise, bu noktada
entelektüel seviye ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir ürünün değerini zihinde değerlendirip,
sağlayacağı faydaları ortaya koyan entelektüel seviyedir. Ürün eğer vaat ettiklerini
gerçekleştiriyor ise, zihinde tatmin görülmektedir (Lasalle, Britton, 2003:9). Doğası gereği,
duygusal seviye tahmin edilmesi ve ölçülmesi en zor seviyedir. Değişken ve kişisel bir yönü
olduğu için, sübjektif değerin bir parçasıdır. Duygular fark edilebilir ve paylaşılabilir özelikle
göstermektedir. Bu seviye aynı zamanda sadakatin oluştuğu seviyedir. Nedenler ve zihin
mantıksal olarak bir işletmenin ürününü alıp almaya devam edip etmemeyi yönlendirebilirken,
duygusal seviye bireyleri yapmaya zorlamaktadır. Aksi takdirde, insanlar kızgınlık, öfke,
hissederek kırılgan noktada sadakatin tersine yani terk etmeye yönelmektedirler (Lasalle,
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Britton, 2003:9). Son seviye ruhsal seviyedir. İnançlarla bağlantılı olan bu seviye, insanların
öz oluşumuna dokunmak olarak tanımlanmaktadır. Güzellik, sanat, yaratıcılık ve
özfarkındalık bu seviyede kendini göstermektedir. Ruhsal seviyede olarak tanımlanan
duyularımıza, zihnimize ve duygularımıza hitap eden bir çok değer, ruhumuza yada daha
derinlere dokunan açıklanamaz bir karaktere sahiptir (Lasalle, Britton, 2003:10). Fiziksel
seviye ürün ve hizmetlerin algılanmasını sağlarken, entelektüel seviye müşteri tatminini
sağlayan seviyedir. Duygusal seviye ise, müşterinin ürün ve ya hizmete sadakatinin
oluşmasını sağlarken, son seviye ise, Maslow’un piramidinin son basmağında olduğu gibi,
müşterinin öz oluşumunun gerçekleşmesini yani, müşterinin deneyimler sonucu manevi
olarak kazanç sağlamasıyla birlikte markayla bütünleşmesi görülmektedir. Bu değer modeli
ürünlerin müşterilere kattığı değerler ortaya konulmaktadır.
SONUÇ
İşletmeler 21. yy’ın getirdiği ve önlenemez hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve
küreselleşmenin neticesinde dikkatleri çalışanların motivasyonları, ürün üretimi, hizmetin
farklılaştırılması vb gibi konuların dışında, kendilerini dolaylı veya dolaysız şekilde
etkileyecek olan durumları da göz önünde bulundurarak, bu durumlar karşısında rekabet
güçlerini rakiplerine kaptırmamak için yeni uygulamaları benimsemek zorundadırlar.
Teknolojik gelişmeler sonucunda yeni medya türleri doğmuş ve insanların internete kolay
ulaşımı sayesinde tüketicilerinde medya türleri içerisinde aktif birer partnerler haline
gelmelerine nende olmuştur. Geliştirilen sanal platformlar tüketicilerin özgürce fikirlerini
ve/veya düşüncelerini beyaz ettikleri öneri ve/veya eleştiri panoları halini almıştır.
İşletmelerin yapmaları gereken ise bu durumu göz ardı etmeyerek pazarlama faaliyetlerine,
tüketicileri işbirlikçilikliler olarak katmaları gerekmektedir. Bir diğer önemli gelişme ise,
kaçınılmaz bir şekilde Dünya’yı saran ve işletmeleri çember içine alan küreselleşmedir.
Olumlu yönlerinin yanı sıra önlem alınmadığında olumsuz yönlerinin de var olabileceği
küreselleşme toplum içinde önemli olumsuzluklar yaratmaktadır. Teknolojiye kolay ve hızlı
ulaşım sayesinde insanlar küreselleşmenin yarattığı paradokslara karşı bir araya gelme fırsatı
edinirken, ürün-hizmet ve deneyimleri satın alacakları işletmeleri de bu olumsuzluklara
verdikleri cevaplar doğrultusunda değerlendirmektedirler. Bu değerlendirmeler sonucunda
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insanlar sosyal değerleri ön planda tutan ve sosyal pazarlamayı işletme faaliyetlerinin
merkezine

oturtan

işletmelerin

tercih

edilerek

diğerlerinin

göz

ardı

ederek

cezalandırmaktadırlar. Küreselleşmenin sonucunda var olan bir başka durum ise, toplumda
yaratıcı insanların varlığının artması ile birlikte işletmelerinde yaratıcılığı sürdürülebilir
rekabet doğrultusunda benimseyerek yeniliğin devamlılığı ve yaratıcılık için yapı ve stratejiler
oluşturmalıdırlar. Bir başka önemli öngörü ise, Prahalad ve Ramaswamy’ın (2004) belirttiği
gibi sayısız seçenekler arasında kalan müşterilere kendilerini fark ettirebilmek için işletmeler
ürün-hizmetlerini farklılaştırmanın ötesine giderek Toffler’in 1970’ler belirtmiş olduğu
öngörünün hayata geçmesi yani tüketicilerin ruhsal boyutlardaki istek ve ihtiyaçlarına
yönelmeleridir. Bu araştırmada pazarlama faaliyetlerini ilerleyen yıllarda yönlendireceği
düşünülen öngörüler kısaca sebepleriyle birlikte özetlenmiştir. Ancak her bir öngörü kendi
çapında geniş bir kapsamda ayrı ayrı araştırma konularıdır. Sonraki çalışmalarda işletmelerin
bu öngörüleri algı ve uygulama seviyeleri uygulamalı olarak değerlendirilmelidir.
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MODERNLEŞME SÜREÇLERİNDE DEMOKRASİ VE BÜROKRASİ İKİLEMİ VE
KAVRAMLARININ ANLAMSAL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Burak Hamza ERYİĞİT1

Fuat YÖRÜKOĞLU2

ÖZ
Bürokrasi ve demokrasi kavramları genellikle akademik ve popüler literatürde üzerinde
çalışılan konulardan biridir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından
demokrasi ve bürokrasi kavramlarının hem paradoksal hem de birbirlerini tamamlayıcı
durumu son derece önemlidir. Yönetsel kavrama ilişkin bu iki olgu arasındaki paradoksal
öncelikli bir durum vardır. Çünkü etkili bir demokrasi etkin ve iyi işleyen bir bürokrasiyi
gerektirir. Gerçektende son yirmi yılda kamu hizmetlerinde verimlilik ve kamu hizmetlerinde
piyasaya yapılan vurgu ile bürokrasinin resmi biçimsel yapısı iyi işleyen bir demokrasi için
önemli olabilir. Ancak çoğu zaman işleyiş bu beklenenden farklı olmuştur. Bürokrasiler bu
gibi ülkelerde gücü elinde tutmuşlardır. Bu nedenle bu çalışmada bu sorun hakkında alternatif
öneriler yer almış ve bürokrasi ve demokrasi ikilemi irdelenmeye değer bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkeler, Modern Devlet, Bürokrasi, İktidar,
Örgütlenme
DEMOCRACY AND BUREAUCRACY DİLEMMA OF MODERNİZATİONS
PROCESSES AND A STUDY OF THE MEANİNG OF CONCEPTS
ABSTRACT
The terms bureaucracy and democracy are usually thought of, both in the academic and the
popular literature. The relationship between bureaucracy and democracy is both paradoxical
and complementary are important espeacially in terms of developed and devoloping countries.
The linkage between those two elements of governing is paradoxical primarily. Because an
effective democracy may require an effective and well-functioning bureaucracy, Indeed, the
emphasis on efficiency and the use of the market in public service delivery during the past
two decades has demonstrated the extent to which the values of formalized bureaucracy may
be important for a democracy to function well. But Most of time has not been as expected.
Bureaucracies in these countries have been power. Therefore, in this particular study consist
of some alternative suggestions for the thisl problems and dilemma of bureaucracy and
democracy to see important to explain.
Key words: Developed and developing countires, Democracy, Modern State, Bureaucracy,
Power, Organization
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GİRİŞ
Modern toplum bireyi organizasyonların içinde yaşamaya mahkûm etmiştir. Bireyi tüm
yönleri ile kuşatan bu örgütlerin çoğalması zorunlu bir gelişme olarak bürokratikleşmeyi
modern ulus devletlerin bir gerçeği haline getirmiştir. Ancak farklılaşan taleplerin
karşılanması noktasında demokratik bir sistemde gayrişahsî ve herkese eşit mesafedeki
“ideal” bürokrasi modelinin en iyi örgütlenme şekli olduğu yönündeki görüş, uygulamada
bürokrasinin yapısal ve işlevsel niteliklerinden kaynaklanan ve demokrasi ile çelişen
eğilimleri nedeniyle günümüzde tartışılır bir hal almıştır. Söz konusu durumda ise
bürokrasinin zaman zaman hem siyasal iktidarın gücüne hem de bireyin özgürlük ve eşitlik
gibi taleplerine karşı potansiyel gerilim içeren yanlarının görülmesine yol açmıştır.
Demokrasi ve bürokrasi ilişkisine bakış açısı bu yönüyle hem demokrasinin temel ilkeleri
açısından bürokrasinin mevcut durumu hem de bürokratik örgütlenmelerin kendi içerisinde
var olan demokrasi dışı eğilimlerin varlığından hareketle farklı bir boyuta taşınmıştır.
Demokrasi ile bürokrasi ilişkisinin karşılıklı zorunlulukları ve birbirleriyle gerilim noktaları
ile birlikte irdelenmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Bu yönüyle söz konusu kavramın nitelendirilmesi itibariyle ortaya çıkan tanımlardaki
farklılıkların, modernleşme sürecinin yönünü (postmoderniteye doğru) ve hızını belirleyen
bürokrasi-demokrasi

ilişkisinin

tamamlayıcı

unsurlarının

(daha

doğru

ifade

ile

zorunluluklarının) ile gerilim noktalarının tespiti için elimize önemli argümanlar vermesi
muhtemeldir.
I. BÜROKRASİ KAVRAMININ NİTELİĞİ, TEORİK ANLAMLARI VE BÜROKRASİ
– DEMOKRASİ TARTIŞMASININ KÖKENLERİ
Bürokrasi kelimesini ilk kullanan kişi olarak “laissez-faire”, “laissez-passer” (bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler) sözü de ona isnat edilen Fransız fizyokrat Vincent de Gournay
(1712-1759) gösterilmektedir (Raadschelders, 2003:316). Gournay, “bureaucracy” kavramını
o dönemde Fransız idaresinde “bureaumania” kavramı ile bir hastalık olarak gösterdiği
durumu işaret ederken kullanmıştır (Albrow, 1970:16).
Etimolojik köken itibariyle kavram, Fransızcada 18.yy’da ofislerde kullanılan yazı masası
anlamında “bureau” kelimesi ile ve genellikle bu masaların üzerinde bulunan koyu renkli
2

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

kumaşı ifade eden “la bure” den gelmektedir (Kamenka, 1989: 94-95). İngilizcede belli bir
idare ve yönetim şeklini belirten “cracy” son ekinin kullanımının sonucu ise “bureaucracy”
kavramı büroların yönetimini ifade eden bir anlam kazanmaktadır.
Bu açıdan söz konusu kavram ile vurgulanmak istenen, memurların toplum üzerinde giderek
artan etkisi ve egemenliğidir (Eryılmaz, 2002: 6). Bu nedenle bürokrasi kavramının ilk çıkış
noktasının bir yönetim biçimi olarak algılanmasından hareketle anlamsal bir işlev gördüğü
söylenebilir.
Nitekim bürokrasi kavramının ilk kullanıldığı dönemdeki literatüre baktığımızda bu yeni
iktidar biçimine yönelik nitelendirmelerin vurguları açıkça görülebilir. Örneğin 18.yüzyılda
Fransız filozof Baron de Grimn bürokrasiyi, “…bürokratın hâkimiyetindeki beşinci yönetim
biçimi” olarak tanımlamıştır (Nelson, 2003:57’den aktaran Çınar ve Bayram, 2007:13).
Dahası, bürokrasinin oligarşik eğilimlerini vurgulayarak onu bir kurum tipi olarak değil de
daha çok hakimiyet ve güç bağlamında analiz etmeye başlayan (Mouzelis, 2003:27)
R.Michels ve Rizzi gibi düşünürlerde artan bürokratikleşmenin hakim gücü oluşturduğu
kanısındadırlar.
Memurların görevlerini yerine getirirken gereğinden fazla bir güce sahip olduğu görüşünden
hareketle, siyasal bir iktidara özgü güç mücadelesi unsurunu memurlara atfeden bu
tanımlamaların, karşı teorik iddiaları da ortaya konulabilir. Ancak bürokrasi kavramının
tarihsel kökenlerinin ortaya konulması açısından yukarıdaki bu tanımlamalar dikkate değerdir.
Kaldı ki konumuz açısından demokrasinin kavramsal ve yaşamsal çerçevesinden
değerlendirildiğinde, memurların güç sahibi olduğu bir yönetim biçimi olarak bürokrasi,
günümüzde siyasi kurumlardan daha etkili idari kadrolara sahip bir güç olarak, demokratik
sisteme yönelik potansiyel bir tehdit algılamasını ön plana çıkartması nedeniyle, ilk sorunsalı
ortaya koymaktadır.
Şöyle ki, demokrasi teoride halkın yönetimine dayanır. Ancak uygulamada halkın tamamının
yönetmesi (yetişkin bütün nüfusun yönetim işine katılması anlamında), nüfusça büyük
modern devlet yapıları için bu imkansızdır. Aslına bakacak olursak yönetenler hükümetler ve
bürokratlardır. Hükümetlere yönetme meşruluğunu ise halk vermektedir.
Aslında bürokrasinin siyasal bir mesele olup olmadığı çoğunlukla bir tartışma konusudur.
Ancak bu mesele daha çok siyasetin nasıl tanımlandığı ile ilgilidir. Siyaset, devlet faaliyetleri
3
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ile sınırlı olarak görüldüğünde veya siyaset ile kamu yönetimi birbirinden katı bir biçimde
ayrı düşünüldüğünde bürokrasi, devletin yönetsel aygıtını oluşturan tarafsız bir araç,
mekanizma olarak tanımlanabilir (Bayram, Çınar, 2007; 13).
Bu manada bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki görevi daha genel bir ifade ile “siyasi
tercihlerin yönetsel işleyişe yansıması” olarak tanımlanabilir (Mutlusu ve Öner, 1999:137).
Tersine bir işleyiş ortaya bir birleri ile mücadele eden iki farklı iktidar alanı çıkarır:
Seçilmişler ve atanmışlar.
Atanmış memurlardan oluşan bürokrasi bu anlamıyla, seçilmişlerin yönetimine karşı
memurların yönetimini ya da temsili hükümet sisteminin var olduğu, ancak bu hükümet
sistemi içerisinde egemen otoritenin, siyasetçilerin değil memurların elinde olduğu bir
yönetim biçimini anlatmaktadır (Eryılmaz, 2002:15).
Kanımızca buradaki sorun olarak görülen bürokrasinin siyasallaşmasıdır. İlginçtir ki yasalara
bağlı “ideal” bir bürokrasi modeli ortaya koyan Weber bile, “demokratik toplumlarda siyasal
iktidarın, seçimle gelen siyasetçilerden çok bürokrasilerde olduğunu, bürokrasinin
gelişmesine paralel olarak özgürlüklerin azalacağını dile getirmiştir” (Mutlusu ve Öner,
1999:139).
Bir yandan siyasal iktidarın halka karşı sorumluğunun tesis etme çabası içerisinde olan
demokrasi, bir yandan ise keyfi hareket etme eğilimi içerisinde bir bürokrasi. Üstelik beşikten
mezara kadar bireysel alanı düzenleyen ve denetleyen bir müdahale aracına dönüşmesi ile
bürokrasinin özgürlüğe karşı potansiyel tehlikelerinin varlığı gözden (uzak) ırak tutulacak bir
mesele değildir.
Nitekim siyasi yöneticiler, topluma karşı doğrudan bir sorumluluk taşımayan bürokratların
geniş yetkilerle donatılmasına yönetimin demokratik niteliği ile bağdaşmayacağı gerekçesi ile
karşı çıkmaktadır (Eryılmaz, 1994:71).
Bunun yanı sıra, demokratik yönetimlerde düzenin sağlanması, toplumun demokrasi içinde
gelişmesi, hakların ve özgürlüklerin korunması ve bireylerin kamusal taleplerinin
karşılanması (Mutlusu ve Öner, 1999:133) gibi bir takım zorunluluklar gereği bürokrasinin
demokrasi açısından gerekliliğini ifade eden ve bürokratik mekanizmaya duyulan ihtiyacı
temellendirmeye yönelik nedenlerde bulunmaktadır.
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Ancak unutulmamalıdır ki, demokrasi rejimlerinde bürokratlar ile siyasetçiler arasındaki
sorumluluk ilişkisi hukuk temellidir. Halka karşı doğrudan sorumluluğu bulunan siyasal
iktidar karşısında bürokrasinin bu hukuk temelli sorumluluğu, bazı alanlarda siyasal iktidar
karşısında da bürokrasiyi serbest hareket alanı içerisinde bırakmıştır. Yönetsel açıklığın
sağlanmadığı ve bir takım yönetsel duyarlılığı geliştirici mekanizmaların işletilemediği
ülkelerde bu belli alandaki özerklik, kimi zaman yeni bir iktidar alanına dönüşebilmektedir.
Bu özerklik alanı çoğu zaman gerekli görülse de, seçilmişlerin iktidar alanına, yani bir
ülkenin demokrasinin en temel ayağına vurulan bir pranga gibidir.
Bu nedenle bürokrasi ile demokrasi arasındaki gerilim, seçilmişler ile atanmışlar arasındaki
ilişkinin niteliğinden doğmaktadır. Siyasal kararların uygulayıcısı konumunda bulunan
bürokrasinin siyasallaşmayacağını söylemek güçtür. Nitekim ampirik açıdan kimi ülkeler
gözlemlendiğinde bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Ancak bürokrasinin elinde tuttuğu
güç kaynakları vasıtasıyla siyasi iktidarın alanına topyekün adım atmasının engelleyici
mekanizmaların demokratik sistemlerde var olduğu müddetçe bu çoğu zaman kanımızca
“zararsız” bir siyasallaşmadır. Demokratik yönetimlerin yapılanmasında yer alan bir takım
aracı kurumlar (mediating structures) vasıtasıyla siyasal iktidar ile bürokratik iktidar
arasındaki potansiyel yüksek tansiyon hali düşürülebilmektedir. Diğer yandan demokratik bir
sistemde yasama organı ve hükümetler bürokrasiyi bir takım yollarla denetlemektedir. Zira
bütün demokratik sistemler aynı zamanda bürokrasilere kural koyma yetkisi vermiştir ve bu
yetkinin siyasi iradeye uygunluğu kendi sorumlulukları açısından önemlidir.
Özetle bürokrasinin güç kaynakları (uzmanlık bilgisi gibi) onu siyasal iktidarın karşısında bir
güç unsuru haline getirebilir. Yinede demokrasi, iyi bir yönetim için bürokrasinin varlığına
gerek duymaktadır ve bu gerekliliğin uyumlu mekanizmaları demokratik sistemlerde
bulunabilir. Ancak bu bile demokrasi ile bürokrasi arasındaki potansiyel zıtlıkları gidermeye
yetmez. O halde modernite yolculuğunun çizdiği yol haritasının birbirleri ile pek anlaşamayan
ama birbirlerinden de ayrı yapamayan yolcularıdır bürokrasi ve demokrasi. Bu kader
yolculuklarının espirisi demokratik bir sistemin bürokratik mekanizmalara ihtiyaç duyması,
ancak bürokrasinin gücü temerküz etme (kendinde toplama) potansiyelinin bulunması
sebebiyle zaman zaman demokrasiye sırt çevirmesi ile zorunluluklar ve gerilimler temelinde
bir ilişkinin mevcudiyeti olarak ifade edilebilir.
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Ancak buradaki sorunun sadece modern devlet yapılanmasında iki farklı iktidar yapısı
barındıran bürokrasi ile siyaset arasındaki ilişkide olmadığını da belirtmek gerekir. Bürokratik
örgütlerdeki demokratik işleyiş ile ilgili sorunlarda iki kavram arasındaki ilişkinin zayıf
noktalarından birini oluşturmaktadır (Smith, 1989:191’den aktaran Çınar ve Bayram, 2007:
16).
Bu açıdan bakıldığında bürokrasi ile demokrasi arasındaki gerilimi en aza indirmenin veya
daha açık bir ifadeyle bürokratların otorite isteği ile siyasal iktidarın egemenlik haklarını
bağdaştırmanın yolu siyasal sistem içinde bürokrasiyi daha iyi denetleyebilecek
mekanizmaları bulmaya ve içsel reformlarla bürokrasinin karakterini değiştirmekten
geçmektedir (Eryılmaz, 1994:71).
Şüphesiz uygulama itibariyle denetim ve içsel reformlarla bürokratik mekanizmaları
ussallaştırmak sanıldığı kadar kolay değildir. Örneğin, bürokrasiyi denetleyen tüm
mekanizmaların, bürokrasi ile demokrasi arasındaki gerilimi azaltan unsurlar olduğunu
söylemek mümkündür ve işletilebilir. Ancak bürokrasinin kendi içyapısındaki örgütlenmesine
gelince içsel reformlarla bürokrasinin yapısındaki demokratik olmayan öğeleri tespit ve tedavi
etmek zor bir meseledir ve karşımıza siyasal tutumlar sergilemeyi alışkanlık haline getirmiş
bir bürokrasi kültürü çıkmaktadır.
Wilson’ın işaret ettiği gibi, görevlilerin bu tutumlarının elde etmeye çalışılan ödüller ya da
kaçınmaya çalışılan cezalar karşısında ikinci planda kalması olasıdır (1996:58). Bu bizi
önceden sıkı kurallara bağlanmış roller üzerinde ideolojilerin çok sınırlı bir etkisi olduğu
sonucuna götürmektedir (1996: 75). Yine de teorik varsayımlardan hareketle böylesi kesin bir
yargıdan (ki bazı durumlarda bu teorik varsayımın uygulamada ki örneklerine rastlamak
mümkünse de) kaçınmak gerekir. Çünkü genel olarak durumun bundan farklı işlediği de
söylenebilir.
Sorun alanı bu noktada farklıdır. Gelişmiş bir ideoloji ile görevli kılınmış, toplumu bu
ideolojinin aracı bir öğesi kılmış bürokrasidir. Bu bürokrasi haliyle kendini demokrasi gibi bir
kavram ile tanımlaması mümkün olmayacaktır. Bu bürokrasinin daha öncelikli ve “hayati”
sorunları vardır. Mises’in ifadesiyle “hiçbir hukuki bünye, kuvvetli ideolojilere dayanan
cereyanların tesirlerine mukavemet imkânına sahip değildir.” (2000:17). Daha kesin bir
ifadeyle bu bürokrasi çoğu zaman bir “değişim ajanı”dır (Özer, 1999:2).
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Dolayısıyla çoğunlukla baskıcı rejimlerin aracı durumundaki böylesi bir bürokrasinin
sorumluluk mekanizmalarından yoksun keyfi idare eğilimlerini kurumsallaştırması imkan
dahilindedir. Varolduğu toplumun özelliklerine göre karakteristik bazı niteliklere sahip olan
(çoğu zaman siyasal kurumlardan önce kurumsallaşmış) böylesi bir bürokrasi, bu bağlamda
bazen statükoyu korumakla görevli kılınırken, bazen de belli bir ideolojiyi gerçekleştirmeye
yönelik olarak işlevsel bir öneme ve geniş yetkilere sahiptir. Böylece güç bürokraside
toplanmaktadır. Bu durum siyasi bir programın parçası olan bir bürokrasinin şekillendirildiği
yönetimler açısından son derece doğaldır. Belirtmek gerekir ki kurumsal yapısı itibari ile
bürokrasi belli bir ideolojik işlevle görevli kılınmasa da karakteristik özelliği itibari ile bu
eğilime sahiptir. Ancak daha önce de değindiğimiz gibi böyle bir bürokrasiyi siyasi alandan
uzak tutmak ve siyasal iktidarın kontrolünde idari bir mekanizma olarak işletmek diğerine
nazaran daha kolaydır.
Kabaca problem, bürokrasinin “yasal politika oluşturanların elinde bir araç olmaktan çıkıp
kendisi izlenecek genel hedefler dayatan bir güç mü olduğu” dur (Mouzelis, 2003:9). Zira,
bürokratların elindeki iktidar yoğunlaşmasının artması bir güç mücadelesini ortaya çıkardığı
gibi, her halükarda katılım, inisiyatif, bireysellik gibi demokratik teamülleri tehlikeye
düşürmektedir (Smith, 1989:191’den aktaran Çınar ve Bayram, 2007:16).
II. PEJEROTİF ANLAMIYLA BÜROKRASİ VE YÜCELTİCİ ETİKETİYLE
DEMOKRASİ
Bürokrasi ile demokrasi arasındaki bir başka teğet noktası ve bunun ortaya çıkardığı gerilim
ve zorunluluk ilişkisi her iki kavramın kullanım biçimlerinden kaynaklanmaktadır. Zira, her
yeni düşüncenin ürünü olan kavram, gündelik dilde yaygın olarak kullanımı ile birlikte
zamanla ilk kullanımında daha farklı kodlar içerebilir. Bu suretle onlara yüklenen şey, insan
zihninde yeni bir algı dünyası meydana getirir ve kavramın anlamsal yönünü yeniden
biçimlendirir.
Örneğin bürokrasi, işlerin ağır yürümesi, hantallık, yetkiyi kötüye kullanma, kötü yönetim,
kuralcılık ve verimsizlik gibi olumsuz davranışları ya da eylemleri anlatmakta kullanılmıştır
(Eryılmaz, 2002:9). Bu kullanım şekli günlük dilde öylesine yaygın bir hal almıştır ki,
bürokrasi kelimesinin zihnimizde oluşturduğu algı, günlük hayatta devletin görünen yüzü olan
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kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemlerimizdeki karşılaştığımız her türlü problemin
toplamına eş değerdir.
Zaman içerisinde bürokrasinin bazı olumsuz yanlarının görülmesine paralel olarak ortaya
çıkan bu durum, çoğu zaman bürokrat yahut bürokrasi kelimelerinin herkes açısından
kullanım biçiminin “şahıslar, müesseseler ve muameleler hakkında hakaretle karışık bir
tenkit” olarak görülmesini beraberinde getirmiş ve insanların “bürokrasinin hakikaten fena bir
şey olduğu ve dünya yüzünden kaldırılması lazım geldiği” kanaatini taşımasına yol açmıştır
(Mises, 2000:5).
Kavramlara karşı algı yüklemelerimize demokrasi açısından bakacak olursak bu sefer farklı
bir durumla karşılaşacağımız muhakkaktır. Sartori’ye göre ikinci Dünya Savaşı’nın
sonlarında demokrasi tüm dünyada onursal bir sözcük haline gelmiştir ve hala da bu saygın
anlamını devam ettirmektedir (1996:3-4). Demokrasinin lafzi sıfatının kendisinin bile
yönetimleri meşrulaştırıcı bir işlev görmesi yaygın olsa da, esas itibari ile demokrasi
uygulama yönüyle diğer yönetim biçimlerine nazaran en iyi yönetim biçimi olarak kabul
edilmekte ve tanımındaki çok çeşitliliğe rağmen asgari standartlarda bir mutabakat bulunan,
yeni gelişmelere açık bir yönetim biçimi olarak cazibesini yitirmeden bugün de devam
ettirmektedir.
Bu manada demokrasi kavramı yatay eşitliği sağlanması bağlamında, iktidar mevkilerinde
bulunanlarla vatandaşlar arasında bir farkın bulunmaması, devlet otoritesini kullanıyor
olmanın bir üstünlük ve ayrıcalık vesilesi olmadığını ortaya koyar (Dursun, 2008:168).
Böylece demokrasi, “vatandaşları için mümkün olduğunda özgürlük ve eşitlik kavramlarını
bir arada sunan bir yönetim şekli” (Lipson, 1999 s.17) olarak varlığını sürdürür ve gücünü bu
iki temel ilkeden alır. Ancak hepsinden önemlisi Demokrasi Dahl tarafından tanımlandığı
biçimiyle bir yirmibirinci yüzyıl fenomenidir (Lijphart, 2006:57).
Bu zaviyeden bakılacak olursa modern ulus devletlerde demokrasi, iktidarı bir anayasa ile
sınırlamış, temsili hükümet sistemine dayanan, egemenliğin hakiki sahibinin halk olduğu
inancı içerisinde olan ve bu nedenledir ki hükümetlerin vatandaşların üzerinde baskıcı bir
rejim oluşturma çabası içerisindeki bir anlayışla vatandaşın özel alanına müdahil olmadığı bir
sistemdir.
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Ancak bürokratik bir sistemi temin ettiğimizde ve bunun sonucunda bürokratların etkisini ve
gücünü arttırdığımızda, ortaya vatandaşın her türlü ferdi işine dahi müdahil olan, zaman
zaman bu tavrında keyfiliğe kaçan ve her geçen gün siyasi iradeye karşın gücü temerküz etme
kabiliyetinde bir memurlar ordusu karşımıza çıkmaktadır. Bunun neticesinde ortaya çıkan
tablo pek de demokrasinin arzu ettiği bir yönetim tarzı olmayacaktır. Zira bürokrasinin
etkisini ve gücünü siyasi irade karşısında arttırması ve geleneksel toplumun çok ötesinde
devletin hacimce genişlemesi ve teknolojik gelişmeler sonucu modern toplumlardaki halkın
her hareketini denetim kabiliyetine haiz bir bürokratik aygıtın varlığı istibdat rejimlerinden
farksız uygulamalara yol açacaktır.
Hatta, vatandaşın kamu ile ilgili günlük işlerinde karşılaştıkları sıkıntılar neticesince işlerin
ağır aksak, verimsiz ve ilgisiz yürütüldüğü anlamı ile kullandığı “bürokrasi” kelimesi
demokrasi kelimesinin “yüceltici etiketi” karşısında son derece “pejerotif” (kötüleyici) bir
anlam yüklemesi içerisinde kaldığı da hesaba katılacak olursa, bürokrasi ve demokrasi
kavramlarını birbirleri ile olumlama çabasının daha da zor bir hal aldığı düşünülebilir.
Mises’e göre bürokrasinin bu şekilde anlaşılması meselesi bir hatadır. Ona göre bürokrasi tüm
bunların asıl kaynağı değildir, asıl kaynakları başka yerde aramak gerekmektedir ki buda
“devlet kontrolünün her derde deva” olduğu anlayışıdır (2000: 7). Bu konuda Mises şu
ifadeleri kullanmaktadır:
“Bürokrasiyi tenkit edenlerin en büyük hataları, hücumlarını hastalığın hakiki
amiline değil, zahiri belirtilerine tevcih etmeleridir. Asıl mücadele edilmesi
gereken illet, totoliterlik temayülleridir. İktisadi faaliyeti idari disiplin altına alan
tedbirlerin parlamentodan geçirilmiş kanunlarla veya idari kararlarla temin
edilmesi arasında hiçbir fark yoktur. İcra makamlarının salahiyetlerini
genişletmek maksadiyle baş vurulan teknik formalitelerin mahiyet ve nevileri
fazla ehemmiyet taşımaz. Parlamentonun teşrii salahiyetlerinden icra kuvveti
lehine feragat edip etmemesi, tali bir hadisedir.” (Mises, 2000:9).
“Makam sahiplerini halkın hizmetkarı olmaktan çıkmışlar, keyiflerinin istediğini
yapan gayri mes’ul birer müstebit kesilmişlerdir. Fakat bu bürokrasinin kabahati
değildir. Hakiki mes’uliyet, hükümetin vazife ve salahiyetlerini hudutsuz bir
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şekilde genişleten ve ferdi serbesti sahasını daraltan siyasi rejimlere aittir.”
(Mises, 2000: 10).
Mises bu noktada yönetimin karar mekanizmalarının bireyin ferdi alanını daraltan ve
özellikle piyasaya müdahaleyi öngören kararlar vermesi durumunda kararın kimden çıkmış
olduğu ile pek ilgilenmemekle beraber sorumluluğun siyasi rejimlere ait olduğunu kabul
etmekte ve siyasi rejimin niteliğine vurgu yapmaktadır.
Fakat demokrasi ile bürokrasi arasında bireyin ferdi alanını daraltan ve özellikle piyasaya
müdahaleyi öngören kararlar vermesi durumunda her ne kadar bir sorumlu aranıyorsa da
burada ekonomik, siyasi, idari, hukuki ve toplumsal birçok temel faktörde ki değişme ve
gelişmenin etkisini yadsımamak gerekir.
Şöyle ki 1929 yılında yaşanan büyük ekonomik buhranın ardından Keynes’in “ekonomik
istikrar için devletin ya da otoriter kuvvetin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği fikri”
(Düğer, 1997: 140) ve ardından gelişen refah devleti anlayışı (Baltacı, 2004: 360); esas olarak
egemen, güçlü, genişleyen ve bu nitelikleri sorgusuz-sualsiz benimsenen bir devlet tipini
ortaya çıkarmış (Demirel, 2006:109), Mises’in yakındığı şekilde bizzat siyasilerin
sorumluğunda ekonomik hayata girişimci ya da düzenleyici olarak aktif bir biçimde müdahale
eden bürokrasi anlayışı güç bulmuştur.
Denilebilir ki aslında demokrasi ve bürokrasinin hareket alanını belirleyen hususlar
ekonomik, siyasi, idari, hukuki ve toplumsal birçok temel faktörün gösterdiği değişme ve
gelişmelerden dönemsel olarak etkilenmekte ve bu alan bazen demokrasinin lehine; bazen de
bürokrasinin lehine genişleme göstermektedir. Nitekim 1970’lerde yaşanan ekonomik krizler
neticesinde yine aynı siyasilerin sorumluluğunda alınan kararlar, bürokrasinin, fertlerin
ekonomik ve sosyal hayatına müdahale alanı daraltılmış; sonuç olarak bürokrasinin toplumsal
anlamda siyasi ve ekonomik gücü zayıflamıştır.
Şüphesiz demokratik bir siyasi rejimde bürokrasi ile demokrasi kavramlarının aynı sistem
içerisinde nasıl işler hale getirileceği konusunda bir çaba içerisinde değiliz. Ancak modern
ulus devletlerin herhangi bir ufak çaplı yönetim biçimine veya ortaçağın feodal devletlerine
kıyasla hem fonksiyon hem de coğrafi alan itibariyle büyüklüğü dikkati nazara alınacak
olursa, bürokratik bir mekanizmanın devlet idari sisteminde varlığı kaçınılmaz bir şekilde
zorunluluk arz ettiği de bir veri olarak karşımızda durmaktadır. Üstelik bürokrasinin,
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demokrasi ile zaman zaman çelişen tüm anlamsal algılamalarına rağmen gerilim unsurlarını
azaltıcı mekanizmaların varlığı da inkar edilememektedir. Bürokrasinin araçsal ve tarafsız bir
konuma sokulması ancak ideal tip olarak mümkünse de, demokrasinin gerekleri ile
bürokrasinin zorunlulukları arasında bir denge pekala mümkündür. Etkin ve başka güç
odaklarına boyun eğmeyen bir siyasal iktidar bunun ön koşuludur. Bunun içinse demokrasi
kavramı konusunu biraz daha açmak gerekir.
Örneğin Schmitter ve Karl, Robert Dahl’ın “poliarşiler” olarak nitelendirdiği modern siyasi
demokrasilerin asgari şartlarına ilave olarak halk tarafından seçilmiş organların, anayasal
yetkilerini seçilmemiş organların ezici muhalefetine tabi olmadan kullanabilmelerini de ekler
(1999:9). Weiner ise demokrasinin varlığı için şart olarak belirlediği dört yaygın
mutabakattan birinin seçilen hükümetlerin yönetimin gerçek sahibi olmasını ve seçilmemiş
elitlerin kuklaları olmaması gerektiğini belirtmiştir (Berger, 1999:31).
Bu niteliklere haiz demokrasilerde siyasal iktidarın bürokrasiler karşısında etkin bir inisiyatifi
ve gücü vardır. Meşruiyetini halktan alan bir siyasal iktidarın, başka bir meşruiyet kaynağının
kabul edilemeyeceği bir toplumda güçlü yanları vardır. Bu durum ise demokrasi ile bürokrasi
arasındaki gerilimi, bürokrasinin araçsal konumuna çekilmesi yönü ile azaltır.
III. RASYONEL DÜNYA ALGISI VE DEMOKRASİ TRENDİ KARŞISINDA
BÜROKRASİ
Wilson, bürokrasilerin temel niteliklerini ortaya koyma çabası içerisinde bürokrasilerin
davranış modellerini ortaya koymaya çalışırken genel olarak bürokrasilerin nasıl
yönetilmeleri gerektiği konusunda değil, halen neden bu biçimde yönetilmekte oldukları
konusunda yoğunlaşmıştır (Wilson, 1996). Gerçektende devlet işlevlerinin artmasına paralel
olarak artan bürokratikleşmenin getirdiği sorunlarla birlikte bürokrasi konusunda tartışmalar
ağırlık kazanmış, ancak Weber ile başlayan bürokrasinin sistematik yapısına ilişkin tek yanlı
bakış açısı günümüze kadar süregelmiştir. Günümüzde Weber’in ortaya koyduğu bürokrasinin
bir takım yönleri ile eleştiri noktaları mümkündür. Ancak Weber’in ortaya koyduğu
bürokrasinin tarihsel temellerinin sağlam ve çok iyi bir ampirik gözleme dayalı olduğunu da
inkar etmek mümkün değildir.
Onun örgüt konusundaki çalışmaları ondan sonrada bu konu üzerinde çalışan teorisyenler
üzerinde büyük bir etki meydana getirmiştir. Weber’in örgütü, önceden saptanmış kurallar
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uyarınca işleyen ve biçimsel yapı ve mekanik davranış kalıplarına önem vererek bazı
karakteristik çizgilerle tanımlaması, ondan önce, “kırtasiyecilik”, “büroların iktidarı” gibi
kavramlarla tanımlanan bürokrasi kavramını, “belirli özelliklere sahip örgüt” anlamıyla
irdelenmesine yol açmıştır. Denilebilir ki kamu yönetimi alanında bürokrasi üzerine yapılan
tüm tartışmalar ilk kez Weber tarafından özellikleri belirtilen bürokrasi anlayışının
eleştirilmesiyle başlamıştır. Bu yönüyle günümüzde Weber’in ismi adeta bürokrasi
kavramıyla özdeşleşmiş durumdadır.
Aslında Weber’in iyi bir gözlemle ortaya koyduğu bürokrasi modeli çağın rasyonel bakış
açısının ürünüdür. Ona göre; Batı kültürünün temel karakteristiği özellikle aydınlanmadan bu
yana düşüncede ve eylemde her şeyi akıl ölçüsüne vurmak olmuştur. Akılcılık, rasyonalizm
de, Batılı için bir felsefi, bilimsel tutum veya ‘izm’ olmanın ötesinde bir yaşama tarzının
adıdır.(Coşkun ve Asunakutlu, 2001:177).
Bu rasyonelleşme olgusunu sanayi toplumun idari örgütlenmesinde de görmek mümkündür.
Örneğin dönemim yönetim ilkelerinin ortaya konulması konusunda çalışmalar yapan Taylor,
bütün durumlara ilişkin tek bir en iyi yolun bulunabileceğini mekanik bir bakış açısıyla ortaya
koymaya çalışmıştır (Taylor, 2007)
Weber ise, bürokratik örgütlenmenin mahiyetini analiz ederken makine imgesini sıklıkla
kullanmıştır. Tıpkı bir makine gibi, bürokrasi enerjileri standartize edilmiş görevlerin yerine
getirilmesini sağlayan en rasyonel sistemdir. Bürokrasinin üyesi kendisine temelden izlenmesi
gereken yolu veren sürekli hareket halindeki mekanizmada bir çark dişidir. Makineyle ortak
olan bürokrasi, birçok farklı efendinin hizmetine koşabilir (Weber, 2006:6-7). Bu nedenle
gerek Taylor’ın gerekse de Weber’in yönetim meselelerine bakış açısı son derece rasyoneldir.
Bu durum sadece yönetim konularında değil, çağın fizikten ekonomiye her alanda bakış
açısını yansıtması açısından da geçerlidir. Denilebilir ki, mekanik bir bakış açısıyla rasyonel
bir dünya kurma özlemi bürokrasiyi; daha fazla özgürlük ve eşitlik talepleri ise Demokrasinin
yükselen trendini oluşturmuştur.
Fakat modern yönetim anlayışı içerisinde geleneksel yönetim yaklaşımını ifade ederken vurgu
yapılan Weber’in bürokrasi

anlayışı ile Taylor’un yönetim anlayışı zaman içinde kendi

zıddıyla özdeş yeni bir anlayışın meydana gelmesine ön ayak olmuştur ki; bu anlayışı ifade

12

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

etmek için kullanılan temel kavram genel olarak post modern yönetim anlayışı olarak
literatürdeki yerini almıştır.
Modern yönetim anlayışının öncül bir ifadesi olan geleneksel yönetim anlayışı, yığınlara
yönelik ve standartlaştırılmış bir üretimi, evrensel değerleri, bilime ve ilerlemeye olan inancı
ön plana çıkartan fordist üretim tarzı ile özdeşleşmiştir. Yine post modern yönetim anlayışının
ön plana çıkmasında etkili olan post fordist üretim tarzı ise 1970’li yıllardan sonra kendi
öncülünün zıddı bir tezahür olarak esnek yapıları, üretimde uzmanlaşmayı ve yerindeliği,
daha az hiyerarşiyi, artan yarı zamanlı işleri ve kısa süreli sözleşmeleri gündeme getirmiştir.
Sonuçta geleneksel (klasik) kamu yönetimi, modern söylemin; post modern kamu yönetimi3
ise post modern söylemin yönetsel plandaki bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Geleneksel kamu yönetimi bürokratik örgütlerle, post modern kamu yönetimi ise post
bürokratik örgütlerle temsil edilmektedir. Merkezden yönetim, hiyerarşiye ve kurallara sıkı
bağlılık, bilimsellik, nesnellik, dikey örgütlenme ve genel yönetsel yapılanmalar modern
örgütlerin özellikleri olmaktadır. Post bürokratik örgütler ise bürokratik örgütlenme tarzının
reddi, bürokratik örgütlerin yeni bir mantık ve bir takım araçlarla dönüşümü üzerine
kuruludur. Post modern dönemin örgütleri olarak post bürokratik örgütler, yerinden yönetimi,
yatay organizasyonları, sonuçlara odaklı yönetimi, durumsal yaklaşımları ve buna uygun özel
örgütlenmeleri ön plana çıkartmaktadır (Yıldırım, 2009: 387-394)
Burada geleneksel yönetim anlayışının benimsediği bürokrasi ve üretim tarzı ile post modern
yönetim anlayışının benimsediği bürokrasi ve üretim tarzı kıyaslandığında; geleneksel
yönetim anlayışının tek tipçi, dikey, kitlesel yaklaşımı ve standardize veya kategorize edici
vurgusu ön plana çıkarken, post modern yönetim anlayışının ise farklılıkları dikkate alan,
çoğulcu, yatay, yerinden yönetimi ön plana çıkartan bir anlayışı benimsediği gözlenebilmekte,
dolayısıyla bu iki farklı yaklaşım ele alındığında post modern yönetim anlayışının hem
toplumsal anlamda hem de bürokrasi anlamında demokrasi kavramı açısından daha geniş bir
alanı simgelediği ifade edilebilmektedir. Zaten refah devleti anlayışının 1970’li yıllardan
itibaren terk edilmeye başlanması ile birlikte bürokrasinin hareket alanının daraldığını ve
ferdin temel hak ve hürriyetleri ile teşebbüs hürriyetinin genişlemesine binaen demokrasinin

3

Post modern yönetim anlayışının benimsediği bürokrasi yaklaşımı daha ziyade yeni kamu yönetimi söylemi ile
ifade edilmektedir. Kavramın İngilizcesi New Public Administration olarak kavramsallaşmış ve Türkçe’ye Yeni
Kamu Yönetimi şeklinde aktarılmıştır.
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güçlendiğini ifade etmiştik. Böylelikle bahsi geçen gelişmeler ışığında 1970’li yıllardan sonra
demokrasi ile bürokrasi arasındaki hareket alanı kıyaslandığında, bahsi geçen alanın
demokrasinin lehine genişlediği sonucuna varmak mümkün olabilmektedir.
Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde demokrasi ile bürokrasi kavramının tezahürü
gelişmiş ülkelerde kendini gösteren post modern dönemin hatta post modern öncesi dönemin
yansımalarını gösterememiştir. Gelişmiş ülkelerin demokrasilerini geriden takip eden geri
kalmış veya gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerle arasındaki açığı kapatabilmek için
gösterdikleri her refleks, demokrasiyi zaafa uğratacak ve bürokrasiyi daha da güçlendirecek
bir paradoksu gündeme getirmiştir. Demokrasi daha ziyade evrimsel değişimler ışığında
bugünkü anlamını bulurken, geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle
arasındaki farkı kapatabilmek için demokrasi kavramının içini dolduran tüm olguları
devrimsel bir biçimde kendi toplumlarına dayatma yolunu seçmişlerdir. Bahsi geçen
paradoksun temel besleyici lokomotifi zaten kastedilen bu durum olmuştur.
Dolayısıyla çağdaşlık durumu, ne denli demokrasiyi gündeme getiriyorsa, o kadarda
bürokrasiyi gündeme getirmiştir. Bürokrasi çağdaşlık gereği talep edilen demokrasinin bir
anlamda öteki yüzü olarak karşımıza çıkmıştır (Oktay, 1998:243). Öteki yüzüdür, çünkü
demokrasi ile bürokrasi arasındaki gerilimlerin temelinde, “araçsal aklın hâkimiyeti
doğrultusundaki bürokrasinin, modern toplumun özellikleri açısından alternatifsiz kalması”
yatmaktadır (Çınar ve Bayram, :11).
Nitekim az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin demokrasi imtihanındaki cevap bekleyen
en çetin sorunu söz konusu ülkelerdeki alternatifsiz bir bürokratik yapılanmanın varlığıdır.
Söz konusu ülkelerde yozlaşmış yönüyle bu bürokratik yapı demokratik süreçleri sabote
etmekte ve bu sabotajı demokrasiyi koruma iddiası ile yaptığını ifade etmektedir.
SONUÇ
Gerçek şudur ki modern devlet bürokrasiyi zorunlu kılmıştır. Sanayi toplumunun bir
fenomeni niteliğinde gelişen modern ulus devlet yapıları, gelişen bir para ekonomisinin
varlığı ile birlikte ortaya çıkan kapitalist sistem ve beraberinde farklılaşan taleplerin
karşılanması noktasındaki beklentiler, çoğu zaman ideolojik ya da siyasi (modernleşme ve
kalkınma gibi) nedenlerle de birleşince, kimi idari meselelerin gereği gibi karşılanması için
hâlihazırdaki bürokrasi, zorunlu bir örgütlenme biçimi olarak modern devletlerin karakteristik
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niteliklerinden biri haline gelmiştir. Bireylerin eşitlik istekleri sonucu devlet fonksiyonlarının
gayri şahsi düzeninin sağlanmasındaki elverişli araçsal konumu ise bürokrasinin demokratik
yönetimlerde hayat bulan can damarlarından birini oluşturmuştur.
Velhasıl demokrasinin kendi varlığı için bürokrasiye ihtiyaç duyduğu doğrudur. Bu
nedenledir ki vatandaşların kamusal ihtiyaçlarının gereği gibi karşılanması noktasında – en
azından daha iyisi bulunana kadar - bürokrasi zorunludur. Ne var ki, bürokrasinin kendi
sistematik yapısı içerisindeki “gayrişahsi” ve “araçsal” konumu her zaman Weber’in
öngördüğü biçimde işlememiştir. Bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki hukuk temelli
sorumluluğu, aynı zamanda onu korunaklı bir yapı haline de getirebilmiştir. Geniş manada
halka karşı siyasal iktidar vasıtasıyla dolaylı bir sorumluluğu olan bürokrasinin bu korunaklı
özerk yapısı, kendi elinde tuttuğu uzmanlık ve dosya bilgisi gibi güç kaynakları ile de
birleşince potansiyel iktidar alanlarına dönüşmüştür. Demokrasi ile bürokrasi arasındaki
mevcut gerilimin temelinde ise bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki bu mücadelesinde
gücü temerküz etme eğilimi vardır. Dahası, modern devletlerde bürokrasi hacimce genişlemiş,
işlevleri artmış, toplumun bütününü kuşatmıştır.
Demokratik sistemler bu manada seçilmişlerin yetkilerini seçilmemişlerin inisiyatifine
bırakmayacak bireysel özgürlüklere zarar vermeyecek mekanizmaları tesis etmek
zorundadırlar. Nitekim demokrasi ile bürokrasi arasındaki gerilimin bu bir takım aracı
kurumlar/yapılar (mediating structures) vasıtasıyla asgariye indirilmesi mümkündür. Kaldı ki,
Gruber’in ifadesiyle bu yapının “vatandaşın eli” olmadan sağlanamayacağını da belirtmek
gerekir (1987:13).
Şüphesiz bu göründüğü kadar kolay olmayabilir. Belli bir ideoloji ile kendisini görevli kılan
bürokrasinin her zaman demokratik ilkelerden daha üstün olarak gördükleri “üstün çıkarları”
olacaktır. Bu kendi bürokratik çıkarları olabileceği gibi, belli bir siyasal görüş ile toplumu
dizayn etme çabası da olabilir.
Bu nokta şu açıdan önemlidir; Eğer modern toplumlarda bireyi kuşatan bu bürokratik yapı
keyfi bir tutumun içine girmişse, orada bireyin özgürlük ve eşitlik taleplerinden bahsetmek
mümkün olmayacaktır. Sorunun aşılması ise bürokratik yapıların içsel reforma tabi
tutulmasından geçmektedir. Etkin bir kamu yönetimini tesis etme açısından bürokrasinin
gerekliliği ile demokratik bir sistem içerisinde bürokrasinin idamesinin zorunlu olarak devam
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ettirilebilmenin yolu zorunluluklar ve gerilimler temelinde bir dengeye bağlıdır. Sosyal bir
yöneten sınıf bürokrasisinden işlevsel bir bürokrasiye geçmek için demokratik rejimlerin
elindeki araçların çeşitliliği o denli çoktur ki, katılımcı, bireyin haklarını koruyan, eşitlik ve
özgürlük meselelerinde duyarlı, varlığını halka hizmetten alan bir bürokrasi modelini tesis
etmek imkan dahilindedir. Bunun için son zamanlarda ortaya konan adem-i merkeziyeti esas
alan ve yönetsel açıklığı sağlayan yeni yönetim teknikleri ciddi birer örnektir. Siyasal
iktidarın hesap verebilirlik, gerekçelendirme, bilgi verme ödevi gibi bir takım araçlarla da
bürokrasinin halka karşı sorumlu bilincini geliştirmeye yönelik imkanları da bulunmaktadır.
Yeni yönetim anlayışının, geleneksel yönetim anlayışındaki var olan kötü yönetim
uygulamalarına çare olarak özellikle de bürokrasi konusundaki tutumu bu açıdan anlamlıdır.
Ancak her halükarda bürokrasi ile demokrasi ilişkisinin bize dikensiz bir gül bahçesi
sunacağını zannetmek de yanılgı olacaktır.
Belki de bürokrasi ile demokrasi arasındaki ilişkilere demokrasi zaviyesinden bakmak daha
yararlı olacaktır. Mises’in ifadesiyle, “demokrasi, halkın hiçbir güçlükle karşılaşmaksızın
faidelenebileceği bir mal değildir. Demokrasi, elde edilmesi ve muhafazası büyük ve çetin
gayretlere ihtiyaç gösteren bir hazinedir.” (2000:114).
Öyle ki, hiçbir ekonomik yahut siyasal bir ideolojinin bürokratik yapılanmalara nüfuz
etmesini haklı gösterecek bir sebebin demokratik sistemlerde anlamlı bir yanı yoktur.
Demokratik bir sistemin bürokratik yapılanmalardan beklediği, değişen koşullara demokratik
değerlerin dışına çıkmayacak çözümler üretmesidir. Aksi bir tutum demokrasiyi belli
ülkelerde hiçbir zaman filizlenip gelişemeyecek bir makûs kadere bürokrasi eliyle mahkûm
etmek demektir.
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ÇEKİN TEDAVÜLE SUNULMASI ve DEVRİ

Doç. Dr. Ömer ÖZKAN∗

Av. Elmas GÜNER∗∗

ÖZ
Çekin tedavüle çıkarılması, çekten kaynaklana hakkın ne zaman doğduğunun belirlenmesi
açısından önemli olup; çekin tedavüle çıkarıldığı anın belirlenmesi, özellikle lehtarın çek
üzerinde hak sahibi olması, keşidecinin ölümü, iflası fiil ehliyetini kaybetmesi gibi hallerde
büyük önem arz eder. Çekin ekonomik ve ticari hayattaki rolünü yerine getirebilmesi için
öncelikle çekin tadavülünün ve devrinin doğru bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bu
makalemizde çekin tedavüle sunulması ve devri ayrıntılı olarak incelenecektir.
ANAHTAR KELİMELER: Çek, Çekin Tedavülü, Çekin Devri
THE CHECK BEING PUT IN CIRCULATION AND THE CYCLE
ABSTRACT
The check being put in circulation is important for determining the time of prerogative
originated from the check; therefore has a great importance in situations when especially for
the beneficiary to hold a right on check in case of the death, the bankruptcy or the loss of
capacity of the drawer. For the check to be able to carry out its economic and commercial role
in life, the primary thing is being put in circulation and to be properly cycled. In this article,
check being put in circulation and the cycle will be analyzed in detail.
KEY WORDS: Check, Circulation of Checks, Cycle of Checks
GİRİŞ
Çek, TTK'nın Kıymetli Evrak'a ilişkin Üçüncü Kitabının Dördüncü Faslında
"Kambiyo Senetleri" başlığı altında poliçe ve bono ile birlikte düzenlenmiş bulunan kıymetli
evrak vasfını haiz senetlerden biridir. Türk Hukukunda çeke ilişkin temel kaynak TTK’dır.
Bununla birlikte, TTK hükümlerinin çeke ilişkin tüm sorunları çözmede yetersiz
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kalması nedeniyle özellikle çek kullanımı hakkındaki esasları, çek hamillerinin korunmasına
dair tedbirleri ve uygulanacak müeyyidelerin düzenlenmesi için hazırlanan 19.03.1985 tarih
ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında
Kanun 03.04.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunun kendisinden beklenen faydayı sağlayamaması ve uygulamada çıkan sorunlar
nedeniyle

daha kapsamlı bir kanun hazırlanması ihtiyacı doğmuş ve bu kapsamda çek

defterlerinin içerikleri, çekin düzenlenmesi, kullanımı, çek hamillerinin korunmaları ve kayıt
dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile
çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer
hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla hazırlanan 14.12.2009 tarih ve 5941
sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Çek, ekonomik ve ticari hayatta çeşitli yararlar sağlamakta ve önemli ihtiyaçları
karşılamaktadır. Her şeyden önce çek bir ödeme aracıdır. Gelişmiş batı ülkelerinde
ödemelerin çok büyük bir kısmı çekle yapılmaktadır.
Bu çalışmamızda ülkemizin, ekonomik ve ticari hayatımızda son derece önemli yer
tutan çekin, nasıl tedavüle çıkarılacağı, çek türleri, çek türlerine göre devrinin nasıl yapılacağı
konularına değinilecektir.
1.

ÇEKİN TEDAVÜLE ÇIKARILMASI

1.1. Genel Olarak
Çekin tedavüle çıkarılması, çekten kaynaklana hakkın ne zaman doğduğunun
belirlenmesi açısından önem arz etmektedir1. Çekin tedavüle çıkarıldığı anın belirlenmesi,
özellikle lehtarın çek üzerinde hak sahibi olması, keşidecinin ölümü, iflası fiil ehliyetini
kaybetmesi gibi hallerde büyük önem arz eder. Çekin tedavülü, keşidecinin çeki doldurup
imzaladıktan sonra zilyetliğini başka bir kimseye intikal ettirmesiyle sağlanır2. Yargıtay 11.
Hukuk Dairesi 02.04.1981 tarihli kararında bu hususu açıkça belirtmiştir3.

1

Abuzer Kendigelen, Çek Hukuku, İstanbul, 2006, s. 139.
Hasan Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2007, s. 222.
3
Y11HD, 02.04.1981, 628‐1956 sayılı kararında, “…TTK m. 559 uyarınca kıymetli evrakın devri için öncelikle
senet üzerinde zilyetliğin devri zorunludur. Senet zilyetliğinin devri ise, her şeyden önce, senette yer alan hak ve
senet zilyetliğinin devrini içeren ayni bir sözleşmeyi gerektirir. Zilyetlik anlaşmasının hukuki sonuç
doğurabilmesi için, senet zilyetliğinin karşı yana geçmesine bağlıdır.” denmiştir. Bkz. Kendigelen, s. 141.
2

2

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Çek üzerinde lehtarın hak sahibi olabilmesi için, keşideci ve lehtar arasında zilyetlik
anlaşması olması ve çekin zilyetliğinin lehtara geçirilmesi gerekmektedir4. Ancak zilyetlik
anlaşması olmaması halinde çeki imzalayan keşideci yarattığı bu hukuki görünüşün
sonuçlarına katlanmakla yükümlü olacak ve bu nedenle çeki iyi niyetle iktisap eden sonraki
kişilere karşı teslim sözleşmesinin bulunmadığı defini ileri süremeyecektir5.
Bu kapsamda, örneğin keşideci, çeki tüm unsurları ile doldurup imzalamış olsa bile,
çeki lehtara vermeden bankaya iade etmesi durumunda, çek üzerinde adı yazan lehtar, çekin
henüz zilyetliğini iktisap etmediği için hak sahibi sıfatını kazanamadığından, keşideciye karşı
temel borç ilişkisi haricinde, çek ile ilgili herhangi bir talep ileri süremeyecektir6.
1.2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması
Çek, keşidecisi tarafından sadece imzalanıp diğer unsurlar boş bırakılarak veya imza ile
birlikte bazı unsurlar doldurulmak suretiyle tedavüle çıkarılabilir. TTK m. 730/III hükmünün
yollamasıyla TTK m. 592 hükmüne göre tedavüle çıkarılırken kısmen boş bırakılmış olan çek,
keşideci lehtar arasındaki anlaşmaya aykırı şekilde doldurulsa bile buna ilişkin kişisel defiler
çek hamiline karşı ileri sürülemez. Şu kadar ki hamil çeki kötü niyetle iktisap etmiş veya
iktisap anında ağır kusuru bulunsun7.
Çekte boş bırakılan yerlerin tedavülden önce doldurulması mümkün olup lehtarın, çek
bedeli dahil, anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması gerekir ve
bu konuda bilirkişi incelemesi yapılamaz8. Ancak açık çek, örneğin keşide tarihi boş bırakılan
ve doldurulmadan bankaya ibraz edilen çek, çek hükmünde değildir. Dolayısıyla karşılığı
bulunmasa da karşılıksız çek suçunu oluşturmaz.
1.3. Çekin Tedavüle Çıkarıldıktan Sonra Keşidecinin Kişisel Durumunda
Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi
1.3.1. Keşidecinin Ölümü
TTK m. 712 hükmü gereğince, çek geçerli olarak düzenlenip, tedavüle çıkarılıp, lehtar
veya hamile verildikten sonra keşidecinin ölümü çekin geçerliliğini etkilememektedir. Ayrıca

4

Kendigelen s. 141, Pulaşlı s. 222.
Kendigelen, s. 142.
6
Pulaşlı, s. 222.
7
Pulaşlı, s. 223.
8
Y12HD 23.04.1981, 2745-4144.
5

3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

keşidecinin ileri tarihli çek düzenlemesi ve çekte yazılı vade tarihinden önce ölmesi halinde
de çekin geçerliliği etkilenmeyecektir9.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 01.12.2000 tarihli kararında, “çekin asli unsurlarından olan
keşide tarihi, gerçek keşide tarihinden sonraki bir tarih olarak da yazılabilir. Bu takdirde ibraz
süresi uzatılmış olmaktadır. Bu durum çekin kambiyo senedi olma vasfını etkilemez. ….
Somut olayda takip konusu çeklerde keşide tarihinden önce keşidecinin ölmüş olması,
yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda sonuca etkili olamayacağından …. aksine
düşüncelerle …. takibin iptaline karar verilmesinin isabetsiz olduğu” belirtilmiştir10.
1.3.2. Keşidecinin Fiil Ehliyetini Yitirmesi
TTK m. 712 hükmü, çekin tedavüle çıkarıldıktan sonra, keşidecinin fiil ehliyetini
kaybetmesinin, ölümde olduğu gibi çekin geçerliliğini etkilemeyeceğini öngörmektedir.
Burada önemli olan keşidecinin çeki düzenleyip lehtar veya hamile verdiği anda fiil ehliyetine
sahip olmasıdır11.
1.3.3. Keşidecinin İflası
TTK m. 712 hükmü, keşidecinin çek tedavüle çıktıktan sonra iflas etmesi halinde çekin
geçerli olacağını öngörmüştür. Keşidecinin iflası halinde TTK m. 645/I, TTK m. 730/XV’deki
hükümlerin uygulanması söz konusu olur. Buna göre keşidecinin iflası halinde, çek karşılığı
hamile geçer ve BK m. 461/III hükmünün istisnanı teşkil eder12.
Ancak çek muhatabının iflası halinde TTK m. 712 hükmü uygulanmaz ve hamil
keşideciye senet bedeli için başvurabilir. Fakat hamil çek tutarının tamamını keşideciden
tahsil edemezse, tahsil edilmeyen kısım için iflas eden muhatap bankanın iflas masasına
alacağını yazdırabilecektir13.
2.

ÇEKİN DEVRİ

2.1. Genel Olarak
Ödeme aracı olarak düzenlenen çekte kabul yasağı olması nedeniyle çek muhataba kural
olarak ödeme amacı ile ibraz edilecek ve karşılığı bulunması halinde muhatap tarafından

9

Pulaşlı, s. 224, Kendigelen, s. 143.
Y12HD 01.02.2000, 15786-18942.
11
Kendigelen, s. 143, Pulaşlı, s. 224.
12
Pulaşlı, s. 224.
13
Pulaşlı, s. 225.
10
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ödenecektir. Bu amaçla çekin ibrazında ödeneceği kuralı benimsenmiş ve bu kurula aykırı
kayıtların da yazılmamış sayılacağı kabul edilmiştir14.
Çek hamilinin, bir an önce çeki muhatabına ibraz etmesi ve ödenmemesi halinde
kendisine tanınan yasal müracaat haklarını kullanmayı tercih etmesi bekleneceğinden, çekin
tahsil amacına yönelik olarak tahsil cirosu ile bankaya devredilmesi gündeme gelebilir.
Bununla birlikte çekin ibraz süresi içinde dahi devir kabiliyeti engellenmemiş bilakis
buna ilişkin özel düzenlemeler yapmıştır. Hukuk sistemimizde ileri tanzim tarihli çek
uygulamasının da çok yaygın olması nedeniyle bu tür çeklerin üzerinde yazılı tanzim tarihine
kadar birçok kez el değiştirdiği görülmektedir. Ayrıca çekin bu şekilde devri yanında, miras,
cebri icra, birleşme gibi irade dışı külli ya da alacağın temliki gibi cüzi halefiyet yolları ile
devredilmesi söz konusu olabilir15.
Çek poliçe gibi kanunen emre yazılı kıymetli evraktır16. Açıkça emre kaydını içermese
bile kanunen emre yazılı sayılır.17 Ancak çeke “emre yazılı değildir” anlamında bir yazının
yazılması halinde, çek nama yazılı çek olur. Ayrıca çekler, poliçe ve bonodan farklı olarak
hamiline de düzenlenebilir. Böylece çekler; emre, nama ve hamiline yazılabilmekte ve
devirleri farklı şekillerde olmaktadır18.
Ayrıca Çek Kanunu m. 2/6 hükmü19 yeni çek türleri oluşturulmuştur. Bu düzenleme ile
yeni bir ayrım getirilerek, tacir çeki, tacir olmayan çeki ve hamiline düzenlenecek çek hesabı
açılacağı ve bu türlere göre çek karnesi bastırılacağı belirtilmiştir.
Ancak tacir çeki ve tacir olmayan çekin unsurları, devri şekli, defi düzeni, ödenmemeye
ilişkin hukuki rejim, çekin karşılıksız çıkması durumunda yapılacak işlemler ve takip hukuku

14

Kendigelen, s. 144.
Kendigelen, s. 145.
16
Pulaşlı, s. 225, Reha Poroy ve Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2006, s. 268, Naci
Kınacıoğlu, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1999, s. 279, İsmail Kayar, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara,
2005, s. 173
17
Poroy/Tekinalp, s. 268.
18
Pulaşlı, s. 226, Kınacıoğlu, s. 279.
19
Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye
Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de
yayımlanacak tebliğle düzenlenir.Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek
çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin
işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının
kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
15
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açısından bir fark bulunmamaktadır. Fark hesap açtıran kişilerin niteliği ile çeklerin rengi ve
ebatına ilişkindir20.
2.2. Nama Yazılı Çekin Devri
Çek kanunen emre yazılı senetlerden olduğu için nama yazılı hale getirilmesi ancak
açıkça “menfi emre” kaydı konulmakla, yani TTK m. 700/II hükmü ifadesiyle, “emre yazılı
değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla “muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart
kılınmakla” mümkündür. Kanun koyucu menfi emre kaydı için özel bir şekil aramamış “emre
yazılı değildir” ibaresine benzer bir ibareyi yeterli gördüğü için çekin nama yazılı hale
getirilmesi farklı ibarelerle de sağlanabilmektedir21.
Nama yazılı çekin devri alacağın temliki ile mümkündür. Devir için yazılı devir beyanı
ve çekin teslimi gerekir22. Bu durumda devrin gerek şekli, gerek hukuki sonuçları hakkında
alacağın temlikine ilişkin hükümler (BK m. 162 vd.) uygulanır. Dolayısıyla ilke olarak
devredenin, çek bedelinin karşılıksız çıkması halinde hamile karşı bir garanti sorumluluğu
bulunmadığı gibi, keşideci de devredene karşı haiz olduğu tüm kişisel defilerini, devralana
karşı herhangi bir sınırlama ile karşılaşmaksızın ileri sürebilecektir23.
Nama yazılı çekin ciro yoluyla devri mümkün değildir. Nama yazılı çek üzerine yapılan
cironun hiçbir hukuki sonucu yoktur24.
Nama yazılı çekte keşideci, yalnızca doğrudan doğruya, münasebeti bulunan şahsa karşı
kambiyo taahhüdü dolayısıyla sorumluluk üstlenir25.
Menfi emre kaydının mutlaka çek metninde yer alması zorunlu değildir. Dolayısıyla çek
metninde keşidecinin imzasının kapsadığı herhangi bir yerde geçen ve çekin emre yazılı
olmadığını gösteren ibareler de yine çekin nama yazılı hale getirmek bakımından gerekli ve
yeterlidir26.

20

Şükrü Yıldız, “5491 sayılı (Yeni) Çek Kanunu’nun Çek Hukukuna Etkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Y:9, S:18, 2010, s.76.
21
Kendigelen, s. 145.
22
Kayar, s. 173, Hüseyin Ülgen, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen ve Arslan Kaya, Kıymetli Evrak
Hukuku, İstanbul, 2006, s. 210.
23
Kendigelen, s. 150, Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 210.
24
Ergun Tuna, Ticaret Hukuku Prensipleri, İstanbul, 2000, s. 299, Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 211.
25
Kınacıoğlu, s. 282.
26
Kendigelen, s. 148.
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2.3. Emre Yazılı Çekin Devri - Ciro
2.3.1. Genel Olarak
Açıkça emre kaydını içermese dahi belirli bir kişi lehine keşide edilen çek, çek kanunen
emre yazılı kıymetli evrak olduğu için bu niteliği kendiliğinden kazanır. Emre yazılı çek için
“emre yazılıdır” kaydına ihtiyaç bulunmamakla birlikte kimin lehine düzenlendiğinin
belirtilmesi ve lehine düzenlenen kişinin de gerçek veya tüzel kişi olması gerekir.
Buna göre lehtar olan tüzel kişinin ticaret unvanının, dernek, vakıf veya bir kamu tüzel
kişisinin de adının lehtar hanesinde doğru olarak yer alması gerekir. Yer almaması
durumunda, doktrinde Öztan, Reisoğlu, Pulaşlı ve Eriş ile Yargıtaya27 göre, çekte lehtarın
bulunması, TTK m. 692 hükmünde zorunlu unsur olarak belirtilmediği için çekin geçerliliğini
etkilemeyecek ve TTK m. 697/III hükmüne göre böyle bir çekin hamiline yazılı bir çek olarak
kabul edilmesi gerekecektir. Buna karşılık doktrinde Teoman ve Kendigelen, çekteki lehtar
kısmının geçersiz şekilde doldurulmuş olması halinde çekin hamiline yazılı bir çek olarak
kabul edilmesinin mümkün olmadığını, çekin geçerli unsurlarının bulunmaması sebebiyle
geçersizlik yaptırımına maruz kalması gerektiğini belirtmektedirler28.
Emre yazılı çekler genel olarak alacağın temlikinden ziyade ciro ve teslim yoluyla
devrolunur. Bu devir ciro ve teslimden ayrı olarak, miras ve cebri icra ve alacağın temliki
yolu ile yapılabilir29.
Emre yazılı olarak düzenlenen çekin devri ve bu devrin sonuçları ciroya ilişkin
hükümler çerçevesinde olur. Geçerli bir devirden söz etmek için cironun yanı sıra çekin
teslimi zorunludur30. Her ne kadar TTK m. 700/I’de teslimden söz edilmekte ise de maddede
geçen teslim ibaresinin TTK m. 559/I kapsamında zilyetliğin nakli olarak anlamak gerekir.
Nitekim yeni TTK’da “teslim” ibaresi yerine “zilyetliğin devri” ibaresi kullanılmıştır31.
2.3.2. Cironun Hukuki Niteliği ve Şekli
Ciro emre yazılı senetten doğan hakları başkasına devretmek, rehnetmek veya senetteki
alacağın tahsili amacıyla senet hamilinin yazı ile tespit ve imzası ile teyit ettiği beyandır.
27

Y11HD, 07.02.1989, 3732-59 sayılı, Y12HD, 30.01.2001, 334-1395, Y11HD, 29.04.1994,2486-3462 sayılı
kararlar,
28
Kendigelen, s. 154.
29
Gönen Eriş, Açıklamalı – İçtihatlı Uygulamalı Çek Hukuku, Ankara, 2004, s. 142.
30
Poroy/Tekinalp, s. 268, Kınacıoğlu, s. 280, Kayar, s. 173, Tuna, s. 300, Abdullah Çetin Oğuzoğlu ve Özkan
Oğuzoğlu, Açıklamalı-İçtihatlı Bono ve Çek Sorunları, İstanbul, s. 60, Pulaşlı, s. 226.
Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 211.
31
Kendigelen, s. 155.
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Hamil ciro ile senetteki haklarını borçludan almak ve borçluya da hamilin göstereceği kişiye
ödemek yetkisini vermektedir32.
Ciro, birisi çek kendisine ciro yoluyla devredilen kişiye çek bedelini muhataptan tahsil
etmesinden, diğeri ise muhatabın, keşidecinin kural olarak kendi nezdinde bulundurduğu
parasını ciro edilen kişiye ödemesinden oluşan çifte yetkilendirme işlemidir33. Ciro şerhinden
aksi anlaşılmadıkça ciro ve çekin teslimi ile çekten doğan tüm haklar ciro edilene geçer34.
Emre yazılı çeklerin cirosu, tam ciro ve beyaz ciro şeklinde yapılabilir35. Tam ciroya
isme ciro da denmektedir36. Bu çifte yetkilendirme şayet ciro edilen kişinin adını da içerirse
tam ciro, lehine ciro edilen kişinin adını içermezse beyaz ciro olarak adlandırılır37. Ciro, Ayşe
Aydın’a ödeyiniz, (imza) Ali Yılmaz şeklide yapılması halinde tam ciro, kime ödeneceği
belirtilmeden, ödeyiniz, (imza) Ali Yılmaz şeklide yapılması halinde ise beyaz ciro, olacaktır.
Beyaz ciro iki şekilde yapılabilir. Ciro eden hiçbir şey yazmayarak sadece bir imza ile
ciro yapabilir veya çekin beyaz ciro ile verildiğini belirten bir açıklığı içeren ciro işlemi de
yapılabilir38. TTK m. 701/III hükmü “hamiline” yapılmış ciroyu beyaz ciro olarak kabul
etmektedir.
Beyaz ciro temlik cirosu hükmündedir, ancak bu hususun aksinin yazılı delil ile ispatı
mümkündür39. Alacağın temlikinden farklı olarak cironun mutlaka çek üzerinde yapılması
yani yazılı olması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir40. Parmak izi ile veya imzanın
mühürle yahut benzer bir aletle atılarak ciro yapılması mümkün değildir41.
Ciro şerhi uygulamada genellikle çekin arka yüzüne yazılmak suretiyle yapılır, ancak bu
şart değildir. Çekin arka yüzü ya da çekte yer kalmaması halinde buna ilave edilecek bir kağıt
(alonj) üzerinde de cironun yapılması mümkündür42.
Çekin ön yüzüne ciro yapılması uygulamada çok raslanmamakla birlikte, başka bir
anlama gelmeyecek şekilde açık yapılması halinde geçerli kabul edilmelidir43.
32

Eriş, s. 142.
Kendigelen, s. 156.
34
Pulaşlı, s. 226.
35
Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 2008, s. 110, Pulaşlı, s. 226, Kendigelen, s. 156, Kınacıoğlu,s.
281.
36
Öztan, s. 110.
37
Öztan, s. 110, Pulaşlı, s. 138, Kendigelen, s. 156, Oğuzoğlu/Oğuzoğlu, s. 62, Tuna, s. 300.
38
Öztan, s. 110, Kendigelen, s. 156.
39
Pulaşlı, s. 112.
40
Öztan, s. 110, Pulaşlı, s. 138.
41
Eriş, s. 143.
42
Öztan, s. 110, Pulaşlı, s. 138, Kendigelen, s. 156, Eriş, s. 143.
33
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Ancak çekin ön yüzüne sadece imza atılarak beyaz ciro yapılması mümkün değildir.
Zira çekin ön yüzüne atılan salt imza, TTK m. 613/III hükmü gereğince keşideci lehine
verilmiş aval hükmündedir44. Ancak bunun aksinin ispatı mümkün olup iddia edenin ispatını
gerektirir45.
Cironun, isim, tarih veya bedel ihtiva etmesi gerekmemektedir46. Ancak tarihin
belirtilmesi ciro zincirinin daha kolay tespit edilmesi açısından faydalıdır47.
Ciro, çekin devrini sağlayan mücerret bir işlem olduğundan, kanun koyucu herhangi bir
kayıt ve şarta tabi tutulmasına imkan vermemiş, bu tür kayıt ve şartların yazılmamış
sayılacağı esasını benimsemiş buna karşılık ciroyu geçerli kabul etmiştir.
Çekte hakkın devir ve dermeyanı ancak çeke zilyet bulunmakla mümkün olduğundan
çekte var olan hakkın bölünerek devri ve kalanının muhafazası veya bir başkasına devri söz
konusu olamayacağından, kısmi ciro batıl sayılmıştır48.
2.3.3.

Ciro Yapılabilecek Kişiler

Usulüne uygun olarak keşideci tarafından düzenlenen çek, lehtara verilmekle tedavüle
çıkar ve ciroyu yapacak kişi de çekin ilk hamili sayılan lehtardır49.
Tüzel kişi tarafından yapılacak cironun yetkili organca yapılması gerekir. Cirodaki imza
yetkili organ imzası değilse veya temsilci tarafından atılmamışsa ciro tüzel kişiyi bağlamaz50.
Bir çekin kaç defa ciro edilebileceği konusunda herhangi bir sınır yoktur. Çek keşideci
dahil olmak üzere çek nedeniyle daha önce kambiyo ilişkisine girmiş herhangi bir kişiye ciro
edilebilir ve bu kişilerin de çeki tekrar ciro etmek suretiyle tedavüle koymaları mümkündür51.
Poliçeden farklı olarak çekte sadece muhatabın cirosuna izin verilmemiş ve bir istisna
dışında TTK m. 701/IV hükmü ile muhatap lehine yapılan ciro makbuz hükmünde
sayılmıştır52. Çek bir ödeme aracı olduğuna ve esasında muhatap nezdinde mevcut olan
karşılığın ödenmesini sağlamak için keşide edildiğine göre, muhatap lehine yapılan cironun
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Pulaşlı, s. 138, Kendigelen, s. 156.
Pulaşlı, s. 138, Öztan, s. 110, Kendigelen, s. 156, Eriş, s. 143.
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Eriş, s. 143.
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Öztan, s. 110, Pulaşlı, s. 138.
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Pulaşlı, s. 138.
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Kendigelen, s. 158, Tuna, s. 301.
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ancak bir makbuz niteliğine haiz olabileceği düşünülmüş ve böylece muhatabın çeki yeni bir
ciro ile tekrar tedavüle koyması engellenmek istenmiştir53.
Muhataba yapılan ciro sonucunda çek, kambiyo senedi niteliğini yitirmekte ve makbuz
hükmünde bir belgeye dönüşmektedir. Dolayısıyla ortada muhatap banka tarafından ciro yolu
ile devredilebilecek bir çek kalmamaktadır. Ciro emre yazılı senetlere özgü bir devir şekli
olduğundan ve “makbuz” bir hakkı içermediğinden ne temlike ne de ciroya konu
olabilmektedir54.
Muhataba yapılan cironun makbuz hükmünde sayılması sadece çekin ödendiğine
yönelik bir karine oluşturur ve aksi yani ciroya rağmen çek bedelinin ödenmediği hamil
tarafından iddia ve ispat edilebilir55.
Muhatap lehine yapılan cironun makbuz hükmünde sayılmasının tek istisnası muhatabın
birden fazla şubesi olması halinde, cironun çekin keşide edildiği şubeden başka bir şubeye
yapılması halidir.
Her ne kadar üzerine çek keşide edilen şube dışında bir şubeye yapılan ciro makbuz
hükmünde değilse de, olağan bir cironun cirantaya sağladığı imkanları da tam olarak muhatap
bankaya tanımamaktadır. Gerçekten böyle bir şube de çeki ancak ödeme amacı ile üzerine çek
keşide edilen şubeye ibraz edilebilecek ve bu bağlamda en fazla yine makbuz hükmünde
sayılabilecek bir ciro yapabilecektir. Bunun dışında üçüncü kişiler lehine yapılan bir ciro TTK
m. 701/II hükmü uyarınca batıl olacaktır56.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 21.05.1998 tarihli kararında, “…takip dayanağı çeklerin
muhtelif cirolarla el değiştirdiği ve sonunda (….Bankası TAŞ Bayrampaşa Şubesine) ciro ile
intikal ettiği görülmüştür. Anılan takip alacaklısı, aynı zamanda muhatap banka sıfatını
taşımaktadır. TTK m. 701/IV maddesindeki istisnalardan olayda söz edilemez. Zira, çek
muhatap bankanın

başka bir şubesine ciro edilmiş değildir. TTK m. 701/IV maddesi

gereğince muhatap lehine ciro yalnız makbuz hükmündedir. Muhatap kendisine ciro edilen
çeki yaptığı ödemenin makbuzu olarak alıkoyabilir. Muhataba cironun makbuz hükmünde
sayılmasının sonucu ise, böyle bir cironun bir temlik cirosunun fonksiyonlarını ifa etmesi
imkanının kalmamasıdır. Dolayısıyla, muhataba ciro sonucunda muhatap bankaya çekte yazılı
hakkın intikali söz konusu olmaz. Çek muhataba ciro ve teslim edilmekle tadavül yeteneği
53

Kayar, s. 174, Kendigelen, s. 162, Öztan, s. 270.
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sona erer. Muhatabın makbuz niteliğinde bu belgeye dayanarak karşılığı olmadığından bahisle
ve kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapması mümkün bulunmayıp, bu aşamada alacağın
tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirir. O halde itirazın kabulü gerekirken yazılı
gerekçe ile reddi isabetsizdir….” denmiştir57.
Muhatabın cirosuna ilişkin getirilen bu düzenleme, aynı şekilde muhatabın lehtar olarak
gösterildiği çekler açısından da geçerlidir. Bu nedenle muhatap böyle bir çeki ciro ederek
kambiyo ilişkisine dahil olamaz. Aksi takdirde yapılan ciro geçersiz sayılacaktır58.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 03.12.1984 tarihli kararında, “…Bir çekin tedavülüne son
verecek ve onu ödeyecek olan muhatap banka lehine çek düzenlenmesini önleyen bir yasa
hükmü yoktur. Ancak muhatap banka aynı lehtar durumunda olsa bile ciro yolu ile çeki
devredemez. Devreder ise, bu şerhe göre zilyedi olacak kişi yetkili hamil ve alacaklı sıfatını
kazanamaz. Zira TTK m. 701 maddesi muhatap bankanın cirosunu geçersiz saymıştır. Keza
anılan maddenin son fıkrası yetkili hamilin muhatap bankaya cirosunu geçerli saymakla
beraber, ancak makbuz hükmünde olacağını…” belirtmiştir59.
2.3.4.

Cironun Türleri

Çekte ciro, ya çekte olan hakkın bir başka kimseye devri ya da yazılı bedelin tahsili
amacıyla bir kimseye yetki verilmesi için yapılır. İlk halde temlik, ikinci halde tahsil cirosu
söz konusudur60.
Kanun koyucu çekte temlik ve tahsil cirolarını açıkça kabul etmekle birlikte, poliçe ve
bonodan farklı olarak, rehin cirosuna izin vermemiştir61.

Çekte rehin cirosuna izin

verilmemesinin sebebi çekin bir ödeme aracı olması, görüldüğünde ödenmesinin gerekmesi ve
kısa ibraz sürelerine tabi olmasıdır62. Öte yandan her ne kadar çekin açık bir rehin cirosu ile
temliki imkanının önü kapanmışsa da, bir inaçlı işlem gereği temlik cirosuyla teminat amaçlı
verilmesine herhangi bir engel yoktur63.
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Y12HD, 21.05.1998, 4741-5796 sayılı karar
Kendigelen, s. 164.
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Y12HD, 03.12.1984,9238-2511 sayılı karar
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Kendigelen, s. 165, Tuna, s. 302, Öztan, s. 271.
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Yıldız, s. 80, Kınacıoğlu, s. 281, Kendigelen, s. 165, Poroy/Tekinalp, s. 270, Tuna, s. 302, Öztan, s. 272,
Pulaşlı, s. 227.
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2.3.4.1. Temlik Cirosu
Temlik cirosu, çekte yer alan hakkın bir başka kişiye devri amacını güder. Beyaz veya
tam ciro şeklinde yapılabilecek bu tür cironun geçerli olabilmesi için herhangi bir açıklamaya,
cironun temlik cirosu olduğuna ilişkin bir kayda ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kayıt
içermeyen ciro temlik cirosu hükmündedir64.
Bununla birlikte, çeki bir tahsil cirosu ile devralan kişi kanun gereği yine ancak bir
tahsil cirosuyla çeki devredebileceğinden onun yapmış olduğu ciro herhangi bir kaydı
içermese dahi bu ciro temlik cirosu niteliği taşımaz, böyle bir cironun geçersizliğine
hükmetmek yerine tahsil cirosu olarak kabul etmek gerekir65.
Temlik cirosunda, ciro ve teslimle çekten doğan tüm haklar kayıtsız ve şartsız ciro
edilene geçer. Alacağın temlikinden farklı olarak çeki devredenin hakları ile çeki davralanın
hakları farklı olabilir. Örneğin, kişisel defiler, cirantanın şahsına karşı ileri sürülebilecek,
kumar irade fesadı (hata, hile, tehdit), muvazaa, hukuki ayıp, vade uzatma vs. gibi defiler iyi
niyetli hamile karşı ileri sürülemeyecektir. Bu durumda, çeki ciro ve teslim ile devralan
iyiniyetli hamil, çeki devreden cirantadan daha kuvvetli ve etkili bir hakka sahip olmaktadır66.
Çeki ciro ve teslim ile devralan hamil, çekten doğan hakları iktisap ettiği için çekten
doğan mutlak defileri de ciro edene ve çek alacaklılarına karşı ileri sürebilir67.
Temlik cirosunun; temlik (TTK m. 596), teşhis (TTK m. 598) ve teminat (TTK m. 597)
fonksiyonu vardır68.
Temlik fonksiyonu; ciro ve teslim ile çekte yer alan hak ciro edilen kişiye devredilmiş
olur (TTK m. 596/I)69. Cironun yanı sıra çekin zilyetliğinin de ciro edilene geçirilmesi
gerekir. Tek başına çekin ciro edilmesi, çekteki hakları devretmeyeceği gibi, ciro olmadan da
çek zilyetliğinin devri çekteki hakları ciro edilene geçirmez70.
Teşhis fonksiyonu; düzgün bir ciro zinciri ile çeki devralan kişi, şeklen meşru hamil
sıfatını kazanır. Buna göre borçlu, çeki elinde bulunduran kişinin meşru hamil sayılıp
sayılmayacağını ve dolayısıyla ona ödemede bulunulup bulunulmayacağını tespit ederken,
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Öztan, s. 146, Pulaşlı, s. 113, Kendigelen, s. 166.
Kendigelen, s. 167 vd.
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Pulaşlı, s. 144.
67
Pulaşlı, s. 144.
68
Poroy/Tekinalp, s. 270, Kendigelen, s. 168, Pulaşlı, s. 113, Öztan, s. 143..
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ciro zincirinin şeklen düzgün olup olmadığını incelemek zorundadır71. Buna karşılık TTK m.
713 hükmü gereğince imzaların geçerliliğini ayrıca tetkikle yükümlü değildir.
Bir kimse son ciro beyaz ciro olsa bile, kendi hakkı birbirine bağlı cirolardan anlaşılan
bir çeki elinde bulundurduğu takdirde yetkili hamil sayılır (TTK m. 702). Yani TTK m. 702
hükmü gereğince birbirine bağlı cirolar hak sahipliliğine karine teşkil etmektedir. Ancak bu
karinenin aksinin ispatı mümkündür. İspat yükü, şeklen hamil görünen kişiye ait olmayıp,
ödeme yapmak durumunda olan borçludadır. Karinenin uygulanabilmesi için, çeki elinde
bulunduranın olması ve hakkının birbirine bağlı cirolardan anlaşılıyor olması gerekmektedir72.
Hakkı birbirine bağlı ciro, öncelikle ilk cironun lehtar tarafından yapılmış olmasını
gerektirir. İlk ciroda lehtar imzası yoksa ciro zinciri düzensiz demektir.
Ciro zincirinde bir kopukluk olması halinde bu noktadan sonra yapılan diğer cirolar
geçersiz olur. Çizilmiş cirolara hiç yazılmamış sayılır. Beyaz ciro, ciro zincirini bozmaz.
Şeklen hamil görünmeyen bir kişinin yaptığı ciro geçersizdir. Yine çekin arka yüzünde
bulunsa bile diğer cirolara çekte görünür şekilde bağlanmayan diğer cirolardan tamamen ayrı
duran bir cironun devir fonksiyonundan söz edilemez73.
Cirolar arasındaki bağlılığın kontrolü sadece şeklen yapılır. Arada bir imzanın sahte
olması veya yetkisiz bir kimse tarafından atılmış bulunması, ciro zincirini bozmaz74.
Şeklen hak sahibi görünen kişiden çeki iktisap eden kimse kötüniyetle veya ağır kusurla
davranmamış olduğu takdirde, bu kazanımı korunur (TTK m. 704). Aksi durumda çeki iade
etmek zorundadır.
Öte yandan, bir kimsenin düzgün bir ciro zinciri ile çeki almış olması kendisini ancak
şeklen meşru hamil durumuna getirecektir. Oysaki maddi hukuk anlamında hak sahipliliği
için çekin iktisabında kötüniyetinin ve ağır kusurunun bulunmaması gerekir75.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 29.01.2002 tarihli kararında, “…TTK m. 704 hükmü
uyarınca davacının kendisinin yetkili hamil olduğunu kanıtlaması yanında, yeni hamilin çeki
kötü niyetle iktisap etmiş olduğunu veya iktisapta ağır kusurunun bulunduğunu kanıtlaması
gerekip, çeki elinde bulunduran davalı yeni hamil, çeki edinme nedenini kanıtlamakla
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Poroy/Tekinalp, s. 270, Kendigelen, s. 168.
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yükümlü değildir. Aksi halin kabulü kıymetli evrakın mücerretlik ilkesini kaldırır…”
denmiştir76.
Cironun teşhis fonksiyonu hem çekin hamili hem de çek borçlusu lehine sonuçlar
doğurur;
Hamil, çekte yazılı hakkı herhangi bir şekilde ispata gerek olmaksızın başkasına
devredilir. Borçlu TTK m. 622/III hükmü gereğince şeklen yetkili hamile ödemede
bulunmakla borcundan kurtulur. Son ciro beyaz ciro ise senedin hamili şeklen yetkili hamil
sayılır, bu nedenle takip ve dava hakkına da sahiptir. Beyaz ciroyu tam ciro takip ederse, son
ciroyu imzalayan kişi çeki beyaz ciro ile almış sayılır77.
Teminat fonksiyonu; ciranta, kural olarak ciro edilene ve bunu takip eden diğer
cirantalara karşı çekin ödenmemesi durumunda, çekin bedelinin ödenmesinden sorumludur.
Ayrıca çekin bedelinin tahsili için kendisine müracaat edilmesine katlanmakla yükümlüdür.
Her ciranta keşideci gibi müracaat borçlusu olarak sorumluluk altına girer ve buna cironun
teminat fonksiyonu denir78.
Teminat fonksiyonunda, cironun şeklinin önemi yoktur. Hem beyaz ciroda hem de tam
ciroda teminat fonksiyonu vardır. Cirantanın cirosunun ve imzasının bulunması sorumluluk
için yeterlidir79. Ayrıca hukuken hak sahibi olmayıp şeklen hak sahibi olan kimsenin cirosu da
onun çekten dolayı sorumlu olması sonucunu doğurur80.
Bununla birlikte ciranta TTK m. 597 hükmü kapsamında ciroya ekleyeceği “işbu çek
ciro ile devredilemez” veya “işbu çek emre değildir” gibi sorumsuzluk kaydı ile çekten doğan
sorumluluğunu bertaraf etmesi mümkündür81. Bu durumda ciranta çekin kabul edilmemesi
veya ödenmemesi halinde sadece kendisi ciro ettiği kişiye karşı sorumlu olur. Bu kişiden
sonra gelenlere karşı cironun teminat fonksiyonu yoktur82.
Ciranta yeni bir ciroyu yasaklayabilir. Ciro yasağına rağmen çeki ciro yolu ile devralan
şahıslara karşı teminat fonksiyonunun doğurduğu sonuçlardan kendisini kurtarması
mümkündür83.

Ciranta bu kayıtla, çeki devredenden sonraki cirantaların ve hamilin
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kendisine müracaat hakkını ortadan kaldırır. Bu durumda hamil, sorumsuzluk kaydını koyanın
dışındaki kimselere müracaat edebilir84.
Keşideci çeki ciro edilmesini yasaklayarak lehtara vermiş ise, çek nama yazılı hale gelir
ve ciro edilmesine imkan kalmaz. Bu yasağa rağmen ciro edilirse, bundan sadece alacağın
temliki hükümleri doğar85.
2.3.4.2. Tahsil Cirosu
Tahsil cirosu ile çeki devralan hamil, devredenin temsilcisi veya vekili durumundadır.
Bunun sonucu olarak muhatap cirantaya karşı sahip olduğu defileri, senedi tahsil cirosu ile
devralmış olan hamile karşı da kullanır86. Tahsil cirosu “tahsil içindir”, “kabz içindir”,
“vekaleten” ibaresi veya tahsil ya da vekalet amacını ifade eden herhangi bir kayıtla çek
üzerinde belirtilir87.
Tahsil cirosu iki şekilde yapılabilir. Normal olan tahsil cirosunda bu hususun çek
üzerinde gösterilmesidir ve aleni tahsil cirosu olarak adlandırılır. Ayrıca temlik cirosunun
amacından saptırılarak bu amaçla kullanılması da mümkündür ve gizli tahsil cirosu olarak
adlandırılır88.
Çeki tahsil cirosu ile devralan kişi ciranta adına çekten doğan bütün hakları kullanmaya
yetkili hale gelir. Buna göre çeki ödeme için ibraz, ödememe durumunu tespit ve müracaat
hakkının kullanılması gibi işlemlerin tamamını yapabilir89. Ayrıca karşılısız çek keşidesinden
dolayı şikayet hakkına da haizdir90.
Yargıtay kambiyo senedini tahsil cirosu ile iktisap eden hamilin icra takibi
yapamayacağı görüşündedir91. Pulaşlı’ya göre Yargıtay’ın bu görüşü yerinde değildir, TTK
m. 600/I hükmü gereğince tahsil cirosu ile senedi iktisap eden “vekil-hamil” durumunda
olduğundan çekten doğan tüm hakları kullanma yetkisine sahiptir. Hamile tanınan bu yetkinin
sınırlanması yasal değildir92.
Çeki tahsil cirosu ile devralan kişinin çek bedeli üzerinde tasarrufta bulunup
bulunamayacağı, yani sulh, feragat ve ibraya yetkili olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte,
84
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doktrinde ağırlıklı görüş çeki tahsil cirosu ile devralan kişinin bu yetkisininolmadığını
belirtmektedir93.Pulaşlı bizim de katıldığımız görüşünde, tahsil cirosunda cirantanın çek
bedelini bizzat kendisi değil, çeki tahsil amacıyla ciro ettiği kişi vasıtasıyla tahsil etmek
istemekte olduğunu, oysa ki sulh, feragat ve ibrada çek bedelinin tahsili amacının aksine, bu
bedel üzerinde ancak hak sahibi olan kişinin yapabileceği bir takım hukuki tasarruflar söz
konusu olduğundan vekil hamil kendisine bu konuda açıkça yetkiverilmeyen hallerde sulh,
feragat ve ibraya yetkili olmadığını belirtmiştir94.
Çeki tahsil cirosu ile devralan kişi çeki tahsil cirosu ile devredebilir, ancak temlik cirosu
yapması mümkün değildir95.
Tahsil cirosunun, temlik cirosundan farklı olarak temlik ve teminat işlevi
bulunmamakta, yalnız teşhis işlevi bulunmaktadır96. Mülkiyet ciroya rağmen ciro edende
kalmaktadır97.
Tahsil cirosu ile çeki devralan kişinin yetki ve sıfatı, cirantanın ölümü veya ehliyetini
yitirmesi ile sona ermez. Ciranta ile tahsil cirosu ile çeki devralan kişi arasındaki ilişki vekalet
hükümlerine tabidir. Bu nedenle tahsil cirosu ile çeki devralan kişi vekil edenin yararına ve
onun iradesine uygun olarak işlem yapmakla yükümlüdür98.
Gizli tahsil cirosu, temlik cirosunun taraflar arasındaki güvene dayanılarak
kullanılmasıdır. Bu şekilde temlik cirosu esas amacı dışında kullanılmış olmaktadır. Çek
temlik cirosu ile verilmekte ancak taraflar aralarında yaptıkları bir anlaşma ile çek bedelinin
devralan tarafından tahsil edilip cirantaya verileceği kararlaştırılmaktadır99.
Gizli tahsil cirosunda iki sorunun çıkma ihtimali vardır. İlki çek temlik cirosu ile hamile
devredildiği ve çekin mülkiyeti hamilde kaldığı için, anlaşmazlık halinde ciranta bunu
usulüne uygun olarak kanıtlamak zorundadır. İkincisi, çek kendisine ciro edilen kişiye çek
temlik cirosu ile devredildiğinden, görünürde çekin maliki fakat iç ilişkide vekil-hamili
konumundadır. Defiler bakımından borçlu, cironun gizli tahsil cirosu olduğunu ispat etmesi
halinde, cirantaya karşı ileri sürebileceği kişisel defileri hamile karşı da ileri sürebilecektir .
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2.3.5.

Cironun Yapılabileceği Süre

Çek, lehtarın eline geçtiği andan başlayarak, kural olarak ibraz süresi içinde ciro
edilebilecektir. Ancak kanun koyucu ibraz süresinin geçmesinden veya henüz bu süre sona
ermeden, ödenmeme durumunun TTK m. 720 hükmü uyarınca usulüne uygun olarak tespit
ettirilmesinden sonra da senedin ciro edilebileceği kuralını getirmiş, bununla birlikte kanunda
vadeden sonra ciro, doktrinde ise gecikmiş ciro olarak adlandırılan bu tür cironun TTK m.
602 hükmüne paralel olarak ancak alacağın temliki hükümlerini doğurabileceği hükme
bağlanmıştır (TTK m. 705/I). Tarihsiz bir cironun bulunması halinde ise aksi ispatlanıncaya
kadar ödememe durumunu tespiti ya da ibraz müddetinin bitiminden önce yapılmış
sayılacaktır (TTK m. 705/II)100.
Gecikmiş ciro her ne kadar alacağın temliki hükümlerini doğuracaksa da burada
keşidecinin veya çek dolayısıyla sorumluluk altına giren kişilerin, gecikmiş ciro ile birlikte
her türlü şahsi defilerini hamile karşı ileri sürme hakkı kazandıkları sonucuna varılmamalıdır.
Zira bu olasılıkta sadece çeki ibraz müddetinden veya ödememe durumunun tespitinden sonra
ciro eden kişiye karşı haiz olduğu şahsi defiler artık alacağın temliki hükümleri kapsamında
çeki iktisap eden kişilere karşı ileri sürülebilecektir101.
Buna karşılık daha önce ciro zincirinde yer alan kişilerden olan ilişkilerden kaynaklanan
defiler ise, emre yazılı senetlerdeki olağan cironun fonksiyonları gereği salt kendi aralarında
ileri sürülebilecektir102.
Gecikmiş ciro alacağın temliki hükmünde olduğundan bir teminat fonksiyonu
bulunmamaktadır. Buna karşılık bu son zincirin başlamasından öncekiler alelade ciro
olmakla, cironun tüm fonksiyonlarını yerine getirecektir. Yargıtay’da özellikle cezai
sorumluluk açısından gecikmiş cironun, senet hamiline şikayet hakkı tanımayacağını
tartışmasız bir biçimde kabul etmektedir103.
2.3.6.

Cironun Hükümleri

Düzgün bir ciro zincir ile çeki iktisap eden kimse meşru hamil sıfatını kazanır ve çekten
kaynaklanan tüm hakları kullanabilir. Meşru hamil çeki süresi içinde muhataba ibrazla ödeme
talebinde bulunabilir, karşılığının bulunmaması halinde kendisinden önceki çek borçlularına
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(keşideci, ciranta, avalist) kambiyo senetlerine mahsus yolla müracaat edebilir veya çeki bir
başka kimseye devretmekle çekten doğan tüm hakları o kişiye intikal ettirebilir104.
Düzgün cirodan kasıt, ilk ciro lehtar tarafından yapıldıktan sonra, bir ciroda kendisine
ciro edilen kişinin sonraki ciroda, ciro eden durumunda bulunması, bu şekilde birbirine bağlı
cirolarla çekin hamile kadar gelmiş olmasıdır. Bir beyaz cirodan sonra çeki yeniden ciro eden
kişinin, çeki beyaz ciro ile iktisap ettiği kabul edilir. Bu ilkeler ışığında çeki ödemek üzere
muhataba ibraz eden kişinin de tam ciro şeklindeki son ciroda adı yazılı kişi olması veya çeki
son olarak beyaz ciro ile iktisap etmiş olması şarttır.
Ciro zincirine göre meşru hamil tespit edilirken çizilmiş cirolar yazılmamış
hükmündedir (TTK m. 702). Bir ciroyu çizmekle kendi hak sahipliliğinde herhangi bir
değişikliğe neden olmayan kimse, çek üzerindeki ciroyu veya ciroları çizme konusunda
yetkili sayılır105. Çek hamili yaptığı ciroyu çizerek, yeni bir ciro yapabilir. İşbu cironun
çizilmesi ile artık bu cirantaya başvurulamaz. Lehine ciro yapılan ve çeke hamil olmayan bu
ciranta adayının çekten dolayı herhangi bir hakkı söz konusu değildir106.

Cironun

çizilmesinden anlaşılması gereken cironun tamamının çizilmesidir. Bunun dışında bir
kimsenin elinde bulundurduğu çekteki ciroların bir kısmını çizmesine imkan tanınıp
çizilmeyen kısmın geçerli kabul edilmesi önü alınamaz tahrifatlara sebebiyet verecek ve
böylelikle çeki geçerli bir temlik olmaksızın ele geçiren kişilerin bu şekilde işlemlerle
kendilerini şeklen meşru hamil haline getirebilecekleri için kabulü mümkün değildir107.
2.4. Hamiline Yazılı Çekin Devri
Çek, poliçe ve bonodan farklı olarak hamiline düzenlenebilir. “Belirli bir kimse lehine”
veya “hamiline” veya “hamiline” sözcüğünün veya benzer bir sözcüğün kullanılmasıyla çek
hamiline yazılabilir. Çekten kimin lehine keşide edildiği anlaşılamıyorsa veya boşsa çek
hamilinedir108.
Hamiline yazılı çekler yeni Çek Kanununda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak
yeni düzenlemede hamiline yazılı çek, çek türü bakımından sahip olduğu tüm özellikleri
korumakta, bu hususta hiçbir değişik veya istisnai hüküm içermemektedir. Hamiline yazılı
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çekin Çek Kanunu açısından yeni işlevi diğer çeklerden kolayca ayırt edilebilmesini
sağlamaktadır109.
Diğer çeklerden farklılaştırmanın amacı ise, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması,
kara para aklanması ve terörün finansmanının önlenmesidir. Zira hamiline yazılı çekler en
kolay devredilebilen çeklerdir. Herhangi bir ciroya dahi ihtiyaç kalmaksızın çek yaprağının
teslimi ile el değiştirebilmektedir. Böylece, çekin devredildiği kişilerin kimler olduğunun
tespiti imkânı kalmamaktadır. Bu durum ise, vergi denetiminde güçlükler yaratmakta ve kayıt
dışı işlem sürecinin izlenmesini imkânsız kılarak kayıtlı dışı ekonominin işlemesine katkı
sağlamaktadır110.
Hamiline yazılı çeki hem tacirler hem de tacir olmayan kişiler kullanabilir111. Hamiline
yazılı çek keşide edebilmenin şartı hamiline çek hesabı açtırmış olmaktır.
Çek Kanunu ile, TTK’da yer alan, çekin kanunen emre yazılı olduğu yönündeki kural
değiştirilmiştir. Zira yeni düzenlemeye göre çek, daha baştan kanunen “emre” veya
“hamiline” yazılı olarak düzenlenmektedir. Çek Kanunun 2/VI hükmü ve Merkez Bankası’nın
2010/2 sayılı Tebliğinin 3/d/2 ve 3/d/4 hükümlerinde keşide edilebilecek çekler arasında
“Tacir”, “Tacir Hamiline”, “Tacir Olmayan” ve “Tacir Olmayan Hamiline” çekler açıkça
birbirinden ayrılmış ve bu çeklerin rengi ve üzerinde yer alması zorunlu ibare
belirlenmiştir112.
Hamiline çek defteri yaprağı kullanılmadan, düzenlenen hamiline yazılı çeklerin geçerli
olup olmadığı konusunda yasada açık düzenleme bulunmamakla birlikte Çek Kanunu m. 2/IX
hükmü “Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede
yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez” denildiğinden matbu
“hamiline” ibaresi taşımayan hamiline yazılı çekler TTK hükümlerine uyulması şartıyla
geçerli sayılacaktır113.
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Hamiline yazılı çekin devri için, çek üzerindeki zilyetliğin devri yani çekin teslimi
şarttır114. Bunun dışında bir yazılı devir beyanına veya ciroya kesinlikle ihtiyaç yoktur115.
Yeni zilyet çekin maliki dolayısıyla çekten doğan hakları kullanmaya yetkili sayılır.
Çeki devredenin çekle ilgisi kesilir. Yani çeki devredenler müracaat borçlusu olmazlar.
Hamiline yazılı çekler üzerinde çoğu zaman sadece keşidecinin imzası bulunur116.
Hamiline yazılı bir çeki iyi niyetle iktisap eden kimsenin hakkı aynen ciro suretiyle
devirde olduğu gibi korunur117.
Hamiline yazılı bir çekin ciro edilmesi halinde TTK m. 703 hükmü gereğince ciro
hukuken dikkate alınmakta ve ciranta emre yazılı senetlerdeki kurallara göre çek bedelinden
sorumlu olmaktadır. Söz konusu cironun sadece teminat fonksiyonu vardır118. Ancak ciroya
rağmen çek hamiline yazılı çek niteliğini korur. Hamiline yazılı çekin cirosu sadece cirantayı
hamile karşı sorumlu kılar ve bir tür teminat işlevi görür119.
SONUÇ
TTK'da "Kambiyo Senetleri" başlığı altında poliçe ve bono ile birlikte düzenlenmiş
bulunan çek bir kıymetli evrak türüdür. Türk Hukukunda çeke ilişkin temel kaynak TTK’dır.
Ayrıca çeke ilişkin düzenlemeler çeke ilişkin olarak TTK’ya göre özel kanun olan Çek
Kanununda da yer almaktadır.
Çek, kanunen emre yazılı kıymetli evrak olmakla birlikte, çekin nama veya hamiline
yazılı olarak düzenlenmesi de mümkündür. Bu kapsamda emre, nama ve hamiline yazılı
çeklerin devri farklılıklar göstermektedir.
Emre yazılı çekler ciro ve teslim yoluyla, nama yazılı çekler, alacağın temliki yoluyla
ve hamiline yazılı çekler ise teslim yoluyla devredilmektedir.
Çekin ekonomik ve ticari hayattaki rolünü yerine getirebilmesi için öncelikle çekin
tadavülünün ve devrinin doğru bir biçimde yapılması gerekmektedir. Çekler türlerine göre
farklı devir şekillerine tabi olmaları nedeniyle, gerek çeki düzenleyen keşidecinin, gerek çekin
lehtarının ve gerekse cirantaların kısacası çekten hukuki yararı ve ilgisi olan tüm kişilerin
114
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yapmış oldukları işlemin hukuki mahiyetini doğru tespit edebilmeleri çek türlerini ve çek
türlerine göre devir şekillerini bilmeleri büyük önem arz etmektedir.
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AHİLİK VE SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA
İŞ AHLAKI VE ÜRETİM İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Mehmet KARAGÜL∗
Öz
İdeal anlamda insanın ihtiyaçlarını karşılama amacında olan iktisat, bugünkü dünya
gerçeklerinde kapitalist sistem bağlamında, insana rağmen sermaye birikimini temel hedef edinmiş
durumdadır. Ancak gerek Türk iktisat tarihinde şahit olduğumuz Ahilik sistemi, gerekse bugünkü
sosyal iktisat yazıtında önemli bir yer edinen sosyal sermaye olguları, iktisadi faaliyetlerde insanın
değerleriyle birlikte ön plana çıkışına işaret etmektedir. Dolayısıyla bu gün toplumlarda yaşanan
ahlak zafiyeti nedeniyle görülen yolsuzluklara bağlı iktisadi ve sosyal problemlerin üstesinden
gelebilmek için Ahilik ve sosyal sermaye kavramları çerçevesinde, iktisadi hayatımızı yeniden
tasarımlamak kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada,
toplumsal güveni önceleyen sosyal sermaye ve sosyal ahlakı iktisadi yaşamın temel sermayesi
gören Ahilik sistemi bir bütün olarak ele alınmış ve insan için iktisat anlayışının önemi üzerinde
durulmuştur.
Anahtar kelimeler: İş ahlakı, Ahilik, Sosyal sermaye.

AKHISM AND SOCIAL CAPITAL CONTEXT OF THE BUSINESS ETHIC AND
PRODUCTION
Abstract
Ideally, aim of economy is to meet of the human needs, but in the context of the capitalist
system, has acquired the basic goal as capital accumulation, although human, in the realities of
today's world. However, we are seeing Akhism system, in the Turkish economic history, and social
capital that an important place in today's social economic literature, indicate that the output of the
foreground of human beings, with their values in the economic activities. Therefore an unavoidable
need for, to re-design of our economic lives, with in the framework Akhism and concepts of social
capital, to overcome the economic and social problems that due to corruption, that because of
weakness of morality in today's societies. In this context, we taken as a whole; social capital that
based on social trust and Akhism system that sees the social ethics the basic capital of the economic
life and also we focused on the importance of understanding of economics humanbeing in this
study.
Key words: Business ethics, Akhism, Social capital
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I.

GİRİŞ:

İnsanoğlunun bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla
gerçekleştirilen ve iktisat bilimi kapsamında ele alınan üretim, bütün milletler için en
önemli faaliyetlerdendir. Çünkü bir milletin üretim düzeyi; milli geliri ve refah seviyesi ile
birlikte siyasi ve askeri gücünü de yansıtmaktadır. Dolayısıyla milletler için üretim
düzeyinin arttırılması, varlığının devam ettirilebilmesi ile paralel bir ilişki içindedir. Bu
nedenle üretimi artırmaya dönük çalışmalar her zaman milletlerin en önemli uğraşılarından
biri olmuştur.
Üretimi arttırmaya yönelik faaliyetler, kapitalist sistem içinde hep materyalist bir
anlayışla, fiziki ve mali sermaye birikimi bağlamında müteala edilmiştir. Bu noktada
özellikle üretimi yapan asıl unsur olan insana ait değerlerin büyük ölçüde göz ardı
edildiğine şahit olmaktayız.
Üretimin ve tüketimin asıl unsurunun insan olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda,
insan davranışlarını belirleyen temel unsurları ayrı ayrı irdeleme ihtiyacı kaçınılmaz olarak
karşımıza çıkacaktır. Bu bağlamda çağdaş ekonomi teorisinde son yıllarda önemli bir yer
edinen; toplum içinde güvene dayalı ilişkilerin düzeyini yansıtan “sosyal sermaye” olgusu
ile Osmanlı’nın iktisadi hayatında belirleyici bir rol üstlenen, temelde “iyi insan olma”
modeline dayanan Ahilik Teşkilatı’nın önemini yadsımak mümkün değildir.
Her iki modelde de milletlerin iktisadi hayattaki başarısı ve toplumsal refahı, maddi
unsurlardan ziyade, insani değerlere göre şekil almaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada
milletlerin üretkenliği ile iş ahlakı arasındaki ilişki, Ahilik sitemi ve sosyal sermaye
bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.
II.

AHİLİĞİN OLUŞUMU VE KURUMSAL YAPISI

Ahlak ile sanatın, üretimin ve ticaretin bir araya geldiği bir sistem olarak tarif
edilebilecek olan Ahilik sistemi, 13. yy’dan itibaren Selçuklu Devleti’nin yıkılışının
ardından Anadolu topraklarında görülmeye başlanmıştır. Zenginle fakir, üretici ile tüketici,
emek ile sermaye ve vatandaş ile devlet arasında sağlam ve güvenilir ilişkiler kurmayı
amaçlayan Ahilik Teşkilatı, bütün faaliyetlerini güzel ahlak ve sosyal adalet sistemi
üzerinde kurmaya çalışmıştır (Ekinci, 1990: 22). Ahilik, böyle bir sistemi kurarken,
Dünya’da ilk defa ahlaki değerleri kurumsallaştırmayı da başarmıştır.
a. Ahiliğin Tarihi Gelişimi
Halife Ömer döneminde İslam orduları tarafından fethedilen Mısır, Ezoterik-Batıni
ekollerin en önemli merkezlerindendi. O dönemde Mısır’da yaşayan az sayıdaki Yahudi ve
Hıristiyan’la birlikte çok tanrılı dinlere inananlar da İslamiyet’i kabul etmişler, lakin bu
kabul, hiç de sorunsuz gerçekleşmiş değildir. Çünkü fetih sırasında Mısır’da var olan ve
ezoterik özelliği bulunan İskenderiye Okulu da yıkılmış ve Okuldaki bilginler İslamiyet’in
siyasi ve eleştirel kanadı olan Ali taraftarlığını seçmişlerdir. Ezoterik gelenekten gelen bu
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bilginler, böyle bir tercihle hem İslam’ı seçmiş olmanın güvencesine sahip olmuşlar, hem
de kendi geleneksel düşüncelerini daha kolay bir şekilde yeni inanç sistemlerine adapte
edebilmişlerdir.
Fatımi Devleti’nin kuruluşunda da rol alan bu ekol, Sünni inanca mensup orduların
saldırılarına karşı kendilerini koruyabilmek için Mısır’daki eski sanatkâr loncalarını
yeniden ihya etmişler ve yarı askeri bir yapılanma ile loncaları tekrar ayağa kaldırmışlardır.
Ayrıca, ‘’İzciler’’ anlamına gelen ‘’Fütüvvet’’ adı altında, genç İsmailili sanatkârlardan
oluşan büyük bir askeri teşkilat oluşturulmuş ve öteki Batıni örgütlenmelerde görüldüğü
şekliyle, Fütüvvette de derecelere dayalı bir sistem esas alınmıştır.
Fütüvvet 9 derece üzerine örgütlenmiştir. Fütüvvet teşkilatının dereceleri sırasıyla;
Nazil, Tim Tarik, Meyan Beste, Naip Vekili, Nakip ve 6. derece Baş Nakip dereceleriydi ki
bu derecede olanların en önemli görevleri askeri örgütlenmeyi düzenlemek ile her türlü
töreni yürütmek iken 7. derece saliklerine kardeş anlamına gelen ‘’Ahi’’ adı verilmiştir.
Fütüvvet içinde Ahi’lerin görevleri şeyh yardımcılığı mertebesidir. İlerleyen yıllarda
Türkler arasında hızla yaygınlaşan Fütüvvetin yan kuruluşu Ahiliğin, adını bu kaynaktan
aldığı tahmin edilmektedir. Öte yandan, 8. derece, her biri kendi teşkilatının başında olan
şeyhlerin derecesi iken, 9. derece, sadece bir tek kişiye, şeyhlerin şeyhine verilmiştir
(Çağatay, 1997:122).
Ahiliğin kökenini yukarıda bahsedilen şekliyle Araplara bağlayanlar olduğu gibi
Türklere ait bir oluşum olduğu yönde de önemli iddialar bulunmaktadır. Hatta, Bizanslara
ait bir yapılanma olduğu şeklinde de bazı iddialara rastlamak mümkündür. Ancak bunlar
içinde en kuvvetli sav, yukarıda bahsedilen Mısır ve İslam menşeli Fütüvvet
yapılanmasıdır. Bu iddiaya göre Ahilik teşkilatı, sanatkâr ve zanaatkârları bir araya getiren
Fütüvvet yapılanmasının, Türkler tarafından Anadolu’da millileştirilerek geliştirilen yeni
bir hali olduğu en makul tezlerdendir (Ülgener, 1981; 89).
b. Türklerde Ahilik
Asıl adı Şeyh Nasıruddin Ebul-Hakayık Mahmut Bin Ahmet el Hoyri (1171-1261)
olan ve Ahiliğin kurucusu olarak bilinen, Ahi Evran-ı Veli, Orta Asya’dan göç eden bir
göçmen ailenin çocuğudur. Ahi Evran, uzun yıllar değişik medreselerden, fıkıh ve tasavvuf
dersleri almış, 1206 yılında Anadolu’ya gelerek Kayseri’ye yerleşmiş ve Ahiliğin
temellerini burada atmıştır. Siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve askeri olmak üzere çok
yönlü bir yapılanma olan Ahiliğin, siyasi etkisinin en bariz olduğu aşamayı, şüphesiz
Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasındaki rolünde görmek mümkündür. Bu çerçevede
Osmanlı’nın kurucusu olan Osman Bey’in kayın pederi ve hocası olan Şeyh Edebali’nin
etrafındaki Ahilerin yoğunluğu ve etkisi manidardır (Özerkmen, 2004; 63).
Ahi Evran, ilerleyen yıllarda önce Konya’da Mevlana Celalettin Rumi ile ve daha
sonra Kırşehir’de Hacı Bektaş-ı Veli ile dostluklar kurmuştur. Görüldüğü üzere Ahi Evran;
Anadolu’daki Kayseri, Konya ve Kırşehir gibi farklı şehirlerde ve oralardaki Mevlana ve
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Hacı Bektaş-ı Veli gibi zamanın kanaat önderleri ile gönül birliği kurarak, Anadolu’nun
Türkleşmesi ve İslamlaşmasında oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. Bu kişiler, devletin
ulaşamadığı yerlere ulaşarak, iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel ve askeri konularda topluma
destek olmuşlar ve devlet-millet kaynaşması için çok büyük çaba sarf etmişlerdir (Erdem,
2008; 7-8).
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu Türklerinde sanat, ticaret ve iktisadi
alanlar başta olmak üzere, toplum yaşamının her aşamasında yaklaşık 630 yıl etkisi görülen
Ahilik teşkilatı, örgüt olarak kendi kural ve kurumlarıyla, 3. Sultan Ahmet dönemine kadar
ayakta kalmıştır. 1727 yılında ise “gedik” denen yeni bir düzenleme uygulanmaya
konmuştur. Ahilik teşkilatı üyelerine, tezgâh başında sanat, zaviyelerde edep öğretiminin
sürüp gelmesi, 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Fakat Osmanlı Devletinde yaşayan gayri
Müslim tebaanın artması, çeşitli dinlerdeki kişilerle ortak çalışma zorunluluğunu
doğurmuştur. Bunun neticesi olarak, din ayırımı gözetilmeden kurulan, tekel niteliğindeki
“Gedik” sistemi, Ahilik Teşkilatının devamı niteliğini taşıyordu. Türkçe olan “gedik”
sözcüğü, tekel ve imtiyaz anlamına gelmektedir. Gedik sahibi kişiler, işleyeceği işi
başkalarının işleyememesi güvencesine ve devlet tarafından verilen beratın içinde yazılı
olan hakları kullanabilme imtiyazına sahiptiler. Bu tarz esnaflık ve sanatkârlık ise 1860’a
kadar devam etmiştir (Özerkmen, 2004; 66-67).
Osmanlı devleti’nin Ruslarla yaptığı Kırım Savaşının ardından, Osmanlı
Devleti’nin 1856 da yayınladığı “Islahat Fermanı” ile Osmanlı’nın bütün vatandaşlarının
her türlü sanat, ticaret ve meslekleri serbestçe yapabilmelerine izin verilince, 1860 yılında
bütün gedik beratları hükmünü kaybetmiştir.
c. Ahiliğin Örgütlenme Biçimi
Anadolu’nun Türkler tarafından yurt edinilmesinde oldukça önemli görev üstlenmiş
olan Ahilik teşkilatının yapısı çok da karmaşık değildir. Bütün teşkilatın tepe noktasında
bulunan ve Kırşehir’deki Ahi Evran Tekkesi’nin şeyhi olan Ahi Şeyhine her bir ildeki tüm
Ahilerin piri olan Ahi Babalar bağlıdırlar. Öte yandan illerde bulunan her bir zanaat
ekolünün başı ise Ahi olarak adlandırılmakta ve bunlar da Ahi Babaya bağlı hareket
etmektedirler. Server ya da Yiğit Başı şeklinde ifade edilen kişiler ise Ahi’nin yardımcısı
ve zanaatkârlar arasındaki inzibatı sağlamakla görevlidirler.
Ahilikte teşkilatında 3 aşamalı ve 9 dereceli bir derecelendirme sistemi mevcuttur.
İlk aşama olan Şeriat kapısında müride mesleki bilgiler, Kuran bilgisi, okuma, yazma,
Türkçe, matematik ile örgütün anayasası niteliğinde olan Fütüvvetname bilgileri
verilmektedir. İkinci aşama olan Tarikat kapısında mesleki bilgi öğretimi en üst düzeye
ulaştırılırken, tasavvuf bilgisi, müzik, Arapça, Farsça eğitimi yanında müride ayrıca askeri
eğitim de verilmektedir. Şeyh mertebesine erişilen 3. aşama Marifet kapısıdır. Bu kapıda
müritten Allah’a inanması, benliğini öldürmesi, ululara hizmet etmesi ve cehalet karşısında
susması istenir (Ekinci, 1990: 24).

4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Ahilik felsefesine göre ancak bütün bunların tamamlanmasından sonra Hakikat’e
ulaşılması, insanın kemale ermesi mümkün olacaktır. Her kapı üç dereceyi kapsamak
üzere, devamı niteliğindeki Fütüvvette olduğu gibi, Ahilikte de dokuz aşamalı bir sisteme
dayandırılmıştır. Bu dereceler şöyle sıralanmaktadır:
Yiğitlik ve Yamaklık olan ilk iki aşama, daha ziyade Ahilik teşkilatına giriş
hazırlıklarını kapsamaktadır. Teşkilata kabul aşaması olan Çıraklık ise üçüncü aşamayı
temsil etmektedir. Kalfa, Usta, Nakip, Halife, Şeyh ve Şeyh-ül Meşayıh aşamalarından
oluşan diğer dereceler ise esas itibariyle mesleki yapılanmadaki idari dereceleri
yansıtmaktadır. Söz konusu aşamaların birinden ötekine geçiş süresi Fütüvvetnamalere
göre ortalama 1000 gün, yani yaklaşık üç yıla yakın bir süreyi gerektirmektedir. Lakin
kişinin beşerisine göre bu sürenin uzaması ve kısalması da mümkün olmuştur.
d. Ahilikte Kabul ve Reddedilenler
Temelde Kura’na ve Hz. Muhammed’in sünnetine bağlı ilkelerden oluşan
Fütüvvetçilik, Anadolu’da Ahilik teşkilatının yapılanmasında en önemli rolü üstelenmiştir.
Kelime anlamı; Fütüvva “gençler” anlamında “fityan”dan gelmektedir (Öztürk, 1993; 4).
Ahiliğin temel amacı, mükemmel bireylerle, mükemmel topluma oradan da mükemmel bir
dünya düzenine ulaşabilmektir. Bunun için öncelikle ahilerden, kendilerinin güvenilir
olabilmeleri için her alanda topluma örnek olmaları isteniştir (Özerkmen, 2004; 69).
Ahiliğin prensiplerini içinde barındıran ve Fütüvvetnâme, olarak adlandırılan
eserler, bireylere toplumda nasıl davranmaları gerektiği konularında, iş ahlakı hususunda
ve kişisel terbiye alanında, din temelli ahlâki ilkeleri barındıran ilkelerin yer aldığı
kitaplardır. Bu eserdeki öğütler, yüzyıllar boyunca Türk toplumuna yön veren temel
değerler olmuştur. Dilinin sadeliği ve üslubunun akıcılığı da bu eserlerin toplum üzerindeki
etkinliğini artırmıştır.
Ahiliğin anayasası niteliğinde olan ve bu eserlerde yer alan ve söz konusu ilkeleri,
kısaca aşağıdaki kavramlarla özetlemek mümkündür.
Ahilik, her ne kadar bir mesleki örgüt niteliğinde bir sivil toplum kuruluşu olma
özelliğine sahip olsa da özünde yüksek bir ahlaki seviyeyi en temel şart olarak
barındırmaktadır. Bu bağlamda üyeler; bilgi edinme, sabır, ruhun arındırılması, sadakat,
dostluk, hoşgörü ve yasaklara uyma gibi vasıfların verildiği aşamalardan geçer ve
kendilerinden koşulsuz bağlılık, sonsuz itaat ve ketumiyet istenmektedir. Dinsizler ve
sofuların örgüte katılmaları kesin bir kuralla yasaklanmıştır. Bu vasıflara haiz olmanın yanı
sıra; Elini, Sofranı ve Kapını açık tutma, Gözünü bağlı tutma ile Beline ve Diline sahip
olma Ahiliğin diğer önde gelen altı ilkesini oluşturmaktadır.
Son derece hassas ahlaki değerleri içselleştiren Ahilik teşkilatının, üyelerinden
mutlak surette istediği iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olma özellikleri yanı sıra,
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müritlerinde kati olarak istemediği ve teşkilattan atılmaya neden olan negatif davranışlar ve
huylar da kesin bir şekilde ortaya konmuştur.
Bunlar: içki içme, zinaya bulaşma, münafıklık, söz taşıma ve iftira etme, gurur ve
kibir, merhametsizlik, kıskançlık, kin besleme, ahde vefa etmeme, yalan söyleme, emanete
hıyanet etme, başkasının ayıbını açığa vurma, utanma özelliğini kaybetme, cimrilik ile
adam öldürme (Sevinç, 1978; 64) gibi, bugünkü sosyal hayatımızda sıkça rastlamaya
alıştığımız, hatta yer yer “o kadar da olur” diyerek normalleşmesine katkı yaptığımız
negatif davranışlardır.
III. SOSYAL SERMAYE VE TOPLUMSAL DİNAMİZM
Toplumların geleceğe güvenle bakabilmeleri büyük ölçüde bir arada yaşama
iradesinin gücüne bağlıdır. Bu ise çağdaş iktisat literatüründe Sosyal Sermaye olarak ifade
edilmektedir. Bir toplumdaki dikey ve yatay karakterli güvene dayalı ilişkilerin yoğunluğu
olarak tarif edilen sosyal sermaye; ilgili toplumların sosyal, siyasi ve iktisadi alanlardaki
başarısı ile çok kuvvetli bir ilişkiye sahip olduğu bir çok analitik çalışmada açıkça ortaya
konmuş durumdadır (Karagül, 2002: 83-84).
Şimdiye dek klasik iktisat öğretisinde sadece para ve fiziki değerler olarak
tanımlanan ve gerçek iktisadi olguları yeterince açıklamaktan yoksun olan sermaye
tanımını, yeni baştan ele almak zorunda olduğumuzu kabul etmek durumundayız. Bu
itibarla dört tip sermayeden bahsetmek mümkündür: toplumların baştan sahip olduğu doğal
kaynaklardan oluşan tabii sermaye; eğitim, beceri ve sağlıklı işgücüne dayanan beşeri
sermaye; toplumsal güven düzeyine bağlı sosyal sermaye ve ekonomi tarafından üretilen
fiziki ve mali sermaye (Austalian…2002; 3).
Bu çerçevede sosyal sermayenin rolünün diğerlerinden çok daha farklı olduğunu
belirtmek gerekmektedir. Çünkü sahip olunan tabii, beşeri ve fiziki-mali sermayelerden
toplum yararına ve verimli bir şekilde yararlanabilmek, ancak sosyal sermayenin varlığına
bağlıdır. Sosyal sermayenin yeterince bulunmaması, en iyi ihtimalle diğer sermayelerin
kullanılmamasına yada toplum aleyhine kullanılmasına neden olabilecektir (Karagül, 2010:
138-139). Ayrıca sosyal sermayenin varlığı, devlet millet kaynaşmasına zemin
hazırlayacak, bu da kamu ile özel sektörün bir birlerini tamamlayıcı bir tarzda sinerji
oluşturmalarına imkan verecektir (Evans, Peter. (1997).
Sosyal sermayenin bir toplumdaki ne ölçüde bulunduğu esasta iki tür yöntemle
tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bunların ilki kişiler arası güveni ölçmeye çalışan anket
sonuçları, diğeri ise gözleme ve araştırmaya dayalı bazı verilere bakmak şeklindedir. Bu
çerçevede herhangi bir toplumun sahip olduğu sosyal sermaye düzeyini tespit edebilmek
için ilgili toplumdaki kişiler arası alacak-borç ilişkilerinde senet kullanma oranı, mala ve
cana yönelik suçların oranı, ticari işletmelerin ne ölçüde kişi ve aile boyutunu aşıp
anonimleştiği ve kamudaki bürokratik işlemler ile yolsuzluklar ve boşanmaların yoğunluğu
gibi verilere bakmak gerekmektedir (OECD, 2001; 43). Adı geçen ölçütlerdeki yoğunluk
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ve artışlar, söz konusu toplum açısından sosyal sermayenin zayıflığını ve azalma eğilimi
gösterdiğine işaret etmektedir.
Bir toplumda sosyal sermayenin varlığı, ilgili toplumun siyasi, askeri, sosyal ve
iktisadi bütün alanlarındaki başarılı olabilmesinin en temel şartıdır. Çünkü sosyal
sermayenin varlığı nispetinde, ilgili toplumda idare edenlerle edilenler ve her kesim kendi
içinde yoğun ve güvenilir bir ilişki düzeyine sahiptir. Söz konusu güven düzeyi, birçok
sosyal problemin doğmamasına ya da var olanların kolayca çözülebilmesine ve siyasal
farklılıkların çatışmaya dönmemesine neden olmaktadır. Ayrıca var olan güven düzeyi,
bireylerin birbirlerinin hakkına tecavüz etmeden, karşılıklı fedakârlık yapabilmelerinin de
zeminini oluşturmaktadır (Sobel, Joel. 2002: 139). Bütün bu bireysel ve sosyal özellikler,
esasen bireylerin sosyal sorumluluğa sahip olduğuna, diğer bir ifade ile güzel ahlakla
donatımlı olduğuna işaret etmektedir.
Ekonomik faaliyetlerin en önemli vazgeçilmez unsuru olan, geleceğe duyulan
güven, büyük ölçüde kişiler arası güven düzeyine bağlıdır. Çünkü her bir yatırım yada alım
satım mutlaka gelecek adına gerçekleştirilmektedir (Knack ve Keefer; 1997: 1252). Bu
çerçevede ekonomik büyüme ile sosyal sermaye arasındaki ilişki konusunda son yıllarda
yapılan birçok ampirik çalışmada çarpıcı farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çerçevede;
Putnam (Putnam, 1995), sosyal sermayenin suç oranlarının düşmesinde, hükümetlerin daha
verimli çalışmasında ve yolsuzlukların azalmasında etkili olduğunu tespit ederken,
Fukuyama (Fukuyama, 2000: 57-86) güvene bağlı işlemler sayesinde maliyetlerinin
azaldığını, Coleman (Coleman, 1998) eğitimde başarının arttığını, Wilkinson (Wilkınson,
1996) gelir dağılımının düzeltilmesinde ve Whiteley (Whitley, 2000; 541); ekonomik
büyümenin hızlanmasında, sosyal sermayenin pozitif etkilerinin olduğunu tespit
etmişlerdir.
A. Sosyal Sermaye ve Ahiliğin Prensipleri
Geçmişten bugüne iktisadi, sosyal ve askeri alanda belli bir güce ulaşabilmiş bütün
toplumların ortak özelliklerinin yoğun bir sosyal sermayeye sahip olmaları olduğunu
söylemek mümkündür. Çünkü her bir millet, ekonomik kalkınması için gerekli olan sosyal
sermaye dışındaki diğer sermayeleri ve iktisadi üretim faktörlerini dışarıdan temin
edebilme imkânına sahiptir. Dolayısıyla dışarıdan karşılanamayan tek üretim unsuru sosyal
sermayedir. Çünkü sosyal sermaye, bizatihi toplumun kendisine ait ve ona yön veren ahlaki
değerlere, kültürel ve siyasi yapı ile aldığı eğitime göre şekillenmektedir. Bu değerlerle
beslenen; toplumsal hoşgörü, sosyal sorumluluk, karşılıklı fedakârlık, adalet ile karşılıklı ve
geleceğe duyulan ortak güven olgusu gibi maddi olmayan pozitif değerlerin oynadığı rolün
müspet etkisini hiçbir alanda görmezlikten gelmek mümkün değildir (OECD, 2001; 41).
İktisadi kalkınma için bu denli olmazsa olmaz şart olan sosyal sermayeyi oluşturan,
ekonomik, sosyal ve kültürel etkenlerin neler olduğunu iyi analiz etmek gerekmektedir. Bu
bağlamda, Ahilik Teşkilatının sahip olduğu, ahlaki yapının ve geliştirdiği, kişilerarası ilişki
düzeyinin, ilgili toplumda oluşturduğu kişi ve kurumlar arası ilişkinin niceliği ve niteliği,
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hiç kuşkusuz yoğun bir sosyal sermaye birikiminden başka bir şey değildi. Ahilik sistemi,
üyelerinden; hep doğruluk, cömertlik, misafirperverlik, hoşgörü, fedakârlık, insana saygı,
yardımlaşma, hak, adalet, vicdan hürriyeti, eşitlik, alçak gönüllülük, millet için yaşama,
dindar olma, utanma duygusuna sahip olma, yalan söylememe, içki içmeme zina yapmama
gibi toplumsal barışı tesis edici ve güven düzeyini arttırıcı ahlaki değerlere sahip olmalarını
istemektedir. Doğal olarak bu tür ahlaki değerlere sahip olabilen bir toplumda kişilerin
hayata bakışı ferdiyetçi bir çizgiden ziyade toplumsal çizgide olacaktır. Bu demektir ki
kişiler davranışlarında ferdi çıkarlarından önce çevresindeki kişilerin çıkarlarını ve
menfaatlerini dikkate alacaklardır. Bu da sosyal sorumluluğun gelişmesini ve sosyal
sermaye birikiminin belli bir düzeye ulaştığını yansıtan en bariz göstergelerdir (DiPasquale,
D. ve Claeser E. (… : 38).
Bir ülkede; dayanışmanın, hoşgörünün, sevginin, yerleşmesi, ancak toplumun ortak
değerleri olan örf, âdet ve ahlâki kurallara uyması nispetinde gerçekleşir. Anadolu’da
Ahilik teşkilatının yaşadığı ve bu kaidelerin uygulandığı dönemlerde, adil ve hak üzere
gelir dağılımı sağlanmış, böylelikle milli bütünlüğün temelleri atılmıştır. Anadolu’da
yaşanan bu huzur ve zenginlik Batıda da yankı bulmuştur (Demir, 2009; www).
Görüldüğü üzere, Batı ülkelerdeki ekonomik içerikli akademik çalışmalara son
yıllarda konu olan sosyal sermaye olgusunun, yüz yıllar önce Ahi teşkilatlanması ile
Osmanlı Türk toplumunda yer ettiğini açıkça görebilmekteyiz. Osmanlı Türk toplumunun
ulaşmış olduğu, iktisadi, siyasi, kültürel ve askeri gelişme düzeyi, kendi çağında olduğu
gibi, bu gün dahi bütün kesimler tarafından imrenilerek bakılan bir düzeydeydi. Ulaşılan bu
merhalenin maddi birçok unsurlarından bahsedilebilir. Ancak asli olan, Ahilik Teşkilatının
katkılarıyla ülke içinde toplum barış sağlanarak, bu günkü iktisadi ifade ile sosyal sermaye
birikiminin yeterli düzeye çıkarılmış olmasıdır.
B. Sosyal Sermaye ve İş Ahlakı
İş ahlakı, bir meslekle ilgili olarak herkes tarafından bir bütün olarak uygulanmasa
bile, akli olarak doğruluğuna, faydasına inanılan davranış ilkeleri bütünüdür. Söz konusu
ahlaki ilkeler, genelde yazılı olmamakla birlikte, toplum tarafından benimsendiği için
herkes tarafından uygulanmaya çalışılır. Aykırı hareket edenler ise kınanma, ayıplanma,
yalnızlığa terk edilme, işbirliği yapmama gibi yollarla toplum dışına itilerek cezalandırılır
(Şahin, 1986; 110).
İş ahlakının temel prensiplerini; üç kategoride toplamak mümkündür. Bunlar;
beraber çalıştığın meslektaşlarına karşı sorumluluklar, müşterilerine kaşı sorumluluklar ve
üretilen mala karşı sorumluluklardan oluşmaktadır.
Kişiler, işçi ise öncelikle işinin hakkını vererek işverenine karşı, işveren ise işçisinin
hakkını tam ve zamanında ödeyerek işçisine karşı ve ayrıca diğer meslektaşlarına karşı da
dürüst ve açık sözlü davranarak karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.
Çalışanların iş ahlakı kapsamında ikinci sorumluluğu, müşterilerine karşı olanıdır.
İş sahibi için müşteri, mal ya da hizmet satışı bahanesiyle (!) bir şekilde cebinden parası
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alınacak bir varlık olarak değil, mal ya da hizmet sunularak faydalı olunması gereken
ihtiyaç sahibi “insan” olarak algılanmalıdır. Müşteriye kaşı böylesi bir yaklaşım, iki taraflı
memnuniyeti doğuracağından, iş sahibi mal ya da hizmetinin bedelini çok daha rahat bir
şekilde müşterisinden alarak kendi ihtiyacını da karşılayabilecektir. Bu ise ancak müşteriye
karşı, mal ya da hizmet konusunda doğru bilgi vermekle mümkün olabilecektir.
İş sahibinin iş ahlakı konusundaki üçüncü sorumluluğu ürettiği mal ya da hizmet
konusundadır. Üretilen mal ya da hizmet ise iki noktada iş ahlakını ilgilendirmektedir.
Bunlardan ilki üretilen mal ve hizmetin kalitesiyle ilgilidir. Çünkü kaliteli ayıpsız bir mal,
esas itibariyle hem kendisinin itibarını koruduğu gibi hem de toplumsal refahın artışına
önemli katkı yapacaktır. Üretilen mal ya da hizmetin iş ahlakını ilgilendiren diğer unsuru
ise söz konusu mal ya da hizmetin toplumsal değerlerle çatışan ayrıca insan, hayvan ve
bitki sağlığına zarar verecek nitelikte olmaması gerekir. Mesela, uyuşturucu, insan
kaçakçılığı, kadın ve çocuk ticareti gibi genel ahlaka ve yasalara aykırı fiiller olmaması
gerekir.
İş ahlakı ile ilgili bütün bu olguların bir toplumda işler olması, büyük ölçüde,
sosyal sermaye olarak adlandırılan toplumsal güven düzeyinin varlığına bağlı olduğunu
kabul etmek durumundayız. Öte yandan ilgili değerlerin bir başka ifadesinin, Ahiliğin
savunduğu ilkelerin sosyal yansıması olduğunu da görmezlikten gelmek mümkün değildir.
Ancak özellikle bugün ülkemizde varlığından milletçe şikâyet ettiğimiz; rüşvet,
yolsuzluk, ihalelere fesat karıştırma, kalitesiz ve hileli mal üretme, vergi kaçırma, lüks
tüketim için aşırı kar peşinden koşma, hayali ihracat, yasa dışı ve gayri ahlaki iktisadi
tutum ve ürünler, maalesef ülkemizde iş ahlakının ve sosyal sermaye birikiminin büyük
ölçüde erozyona uğradığının açık göstergelerindendir. Bütün bunların telafisi ise ancak
Ahiliğin öngördüğü bireysel ve toplumsal kalite ile elde edilecek olan yoğun bir sosyal
sermaye birikimi ile mümkün olabilecektir.
IV. AHİLİKTE İŞ AHLAKI ve ÜRETİM
Sosyal sorumluluk bilincine sahip iyi insan modeline dayanan Ahilik Teşkilatı
ilkelerini, belirli prensiplere bağlı iş ahlakından oluştuğunu ifade etmek mümkündür.
Ahilikte iş ahlakı ve iktisadi düşünce, üreticinin ürünüyle bütünleşmesini hedefleyen, ürüne
ruhundan bir şeyler vermesini amaç edinen bir anlayışa dayanmaktadır. Bu bağlamda
Ahiliğin düşünce sisteminde iktisadi amaç; daha fazla üretip daha çok kazanmak değil,
kaliteli üründen vazgeçmeden gerektiğinde üretim miktarına ve fiyatlara sınırlama getirmek
suretiyle, üreticiyi ve tüketiciyi dengeli bir şekilde korumak şeklinde özetlenebilir.
(Şimşek, 2002: 180-181). Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için bir dizi temel prensipler
geliştirilmiş ve bunlar hiçbir esnekliğe mahal vermeden uygulanmıştır. ilgili prensipleri;
kanaatkârlık, iddihardan kaçınma, işbirliği, iç denetim ve standardizasyon sistemi olarak
ifade etmek mümkündür.
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A. Kanaatkârlık
Ahiliğin temel prensiplerinden olan kanaatkârlık, bugünkü dünyanın muhatap
olduğu birçok sorunun hem yaşanmamasının, hem de yaşansa bile çözümünün en önemli
aracı durumundadır. Günümüz dünyasına hâkim olan kapitalist iktisadi düşüncenin temel
amacı olan karı doruklaştırmanın menfi etkileri dikkate alındığında, kanaatkârlığın ne denli
önemli bir özellik olduğu açıkça görülecektir. Çünkü karı doruklaştırma amacıyla iktisadi
faaliyetlerini sürdüren firmalar, gerek çalıştırdıkları personelin, gerekse ticari ortaklarının
haklarını yeterince dikkate almadıkları gibi, çevresel faktörlerin tükenmesi yada kirlenmesi
konularında da gerekli hassasiyeti göstermedikleri bilinmektedir. Tam bu noktada Ahiliğin
emrettiği kanaatkârlık; hem öteki insanların haklarını dikkate almada, hem çevre
konusunda çok daha duyarlı olmada olmazsa olmaz özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki antlaşmazlıkların sürmesi, mutlak surette
üretimde nicelik ve nitelik olarak düşüşe yol açtığı gibi, ticari ortaklar arasındaki
anlaşmazlıkların oluşturduğu güvensizlik ortamı da ticari faaliyetlerin azalmasına ve işlem
maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır (Erdem, 2008; 61).
B. İşbirliği ve Dayanışma
Orta çağda Avrupa’da, bugün ise bütün dünyada geçerli olan serbest rekabet ve aşırı
kar etme güdüsüne karşılık, Ahilik ilkelerinin hâkim olduğu Osmanlı toplumunda esnaflar
arasında yardımlaşma ve dayanışma prensibi geçerliydi. “Can ve mal ortaklığı” olarak
adlandırılan bu sistem; “Orta Sandığı” ile vücut bulmuştur. Bu sistemde kazancın şahsiliği
söz konusu değildi. Dolayısıyla esnafların, gelirlerinin zaruri ihtiyaçlarından fazlasını Orta
Sandıklarında toplamaları tavsiye edilmiş ve buralarda biriken gelir, teşkilatın ortak
sermayesi olarak işlem görmüştür. Bu sermaye, teşkilat için ihtiyaç duyulan hammaddenin
temininde, yeni tezgâhların kurulmasında, yeni işe başlayacaklara gerekli aletlerin
alınmasında ve ayrıca yoksullara yardım eli uzatılmasında kullanılmıştır (Öztürk, 2002; 7).
Şüphesiz böyle bir uygulamanın neticesinde, ilgili toplum için yoksulluk, hırsızlık, sosyal
çatışma vb. sosyal ve siyasal sorunların yaşanması olası değildi. Çünkü böyle bir sistemin
hâkim olduğu bir toplumda bugünkü ifade ile oldukça yoğun bir sosyal sermaye birikimi
sağlanmış olacaktır. Bu gerçeklik ise sosyal ve siyasal sorunların ötelenmesine paralel
olarak, iktisadi kalkınmanın da temel dinamiği oluşturacaktır.
C. Ahilik ve İç Denetim Sistemi
Ahilik Teşkilatının öngördüğü üretim sistemi, hiçbir zaman kişisel kara, çıkara ve
güçlüye göre şekillenmemiş, aksine toplum refahı için bütün gücüyle çalışmaya, başkaları
için yeterli ve kaliteli mal üretmeye, adalet ve hak üzere paylaştırma anlayışına göre tesis
edilmiştir. Böylesi bir sistem ise zaman içerisinde kaçınılmaz olarak sıkı bir iç denetim
sistemini geliştirmiştir.
Ahilik sisteminde gerek üretilen malların kalitesi ve miktarı, gerekse kişilerin iş yeri
açabilmeleri öncelikle devlet tarafından, devletin ulaşamadığı yer ve zamanlarda ise esnaf
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ve zanaatkârların kendileri tarafından denetlenmekteydi. Mesela, Osmanlı Ülkesinde bir
kalfanın yeni bir işyeri açabilmesi için öncelikle bir heyet huzurunda ustalığını ispatlaması
zorunluydu. Hatta bu kalfa bütün şartlara haiz olsa ve ustalık belgesini alsa dahi, sanatını
yürüteceği uygun bir işyeri bulamazsa o zamanın deyimiyle “münhal bir gedik yoksa”
işyerini açmasına müsaade edilmezdi. Çünkü işyeri sayısı sınırlı idi ve bu sayının artırılıp
artırılamayacağına Teşkilat karar verirdi.
Ayrıca, yeni iş kurma, hammadde temini ve dağıtımı; fiyat, standart ve üretim
denetimi; tüketici şikâyetleri, eğitim ve ticaret adabı, iş ahlâkı, ürün garantisi, çalışma
ilkeleri, iş yeri açma ve kapatma; çırak, kalfa, ustalık kaideleri, borçlanma ve yardımlaşma
gibi birçok konu ve kaideler bu çerçevede ele alınabilir (Şimşek, 2002: 133-135).
D. İddihardan (Yastık Altı) Kaçınma
Bugünkü dünyada hâkim iktisadi sistem olarak kabul gören ve uygulanan
Kapitalizmin temel açmazı, K. Galbraith’in belirttiği üzere; üretim sorununu çözmüş
olmasına rağmen, bölüşüm sorununu çözememiş olmasıdır. Böyle bir adaletsizliğe neden
olmamak için Ahiliğin ilkelerini içinde toplayan Fütüvvet namede yastık altı olarak ifade
edilen, ihtiyaç dışı fazla sermeyenin saklanması iddihar edilmesi tavsiye edilmemiştir.
Diğer taraftan Ahi esnaf ve sanatkârlarda başkaları aleyhine zenginleşme hoş görülen bir
tutum değildi. Bu nedenle sistem kapitalist bir sınıf doğurmamıştır (Şapolyo, 1964: 210215). Onun yerine toplumsal kalkınma hedeflenmiştir. Temeli İslam inancındaki Zekat
uygulamasına dayanan bu düşünceye göre; ihtiyaç dışı 81 gr altın değerinde mala sahip
olan kişinin, bunun 1/40’ı oranında zekat vermesi emredilmiştir. Bundan amaç; sermayenin
belli ellerde toplanmasına fırsat vermeden üretime aktarılmasıdır.
Yoksulluğun ve açlığın, günümüz dünyasının en temel iktisadi sorunlarının başında
yer alması konusunda hiç kuşkusuz geniş bir ittifak mevcuttur. Öte yandan azgelişmiş
ülkelerin en fazla sıkıntıya düştükleri ekonomik sorunun sermaye yetersizliği ve dış borç
sorunu olduğu da bilinen bir başka gerçekliktir. Haliyle gerek yoksulluğun giderilmesi,
gerekse bütün güncel iktisadi sorunların çözümü için sermayenin tabana yayılması temel
şarttır. Bunun da gerçekleştirilmesinde iddihardan kaçınmanın önemi inkâr edilemez.
E. Ahilik ve Ürün Standardizasyonu
İlk olarak sanayileşme ile birlikte Batı Avrupa’da ortaya çıktığı iddia edilen üründe
standardizasyon sistemine, çok daha önceki tarihlerde Ahilik sisteminin geçerli olduğu
Osmanlı toplumunda rastlamak mümkündür. Fatih Sultan Mehmet’i izleyen İkinci Beyazıt
tarafından yürürlüğe konan Kanunname-i İktisab-ı Bursa, bu konuda önemli bir belge
özelliği ile karşımıza çıkmaktadır (Hamitoğulları, 1986; 126). Osmanlı Ülkesinde tespit
edilen standartların o dönemde kadı sicillerine işlendiğini görmemiz mümkündür.
Ahilik Teşkilatında standartların altında mal üreten ve tüketiciyi zarara sokan
kişiler, ikazlara aldırmayıp bu fiillere devam ettikleri takdirde; hatalarının ciddiyeti
nispetinde çeşitli cezalara çarptırılmaktaydılar. Bu cezalar, kendilerinin ve ürünlerinin
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teşhirinden başlayarak, dükkânlarının esnaf idarecileri veya ilgili kurumlar tarafından
kapatılabilmesine kadar varmakta, daha ileri gittikleri durumunda ise esnaflıktan ihraç
edilmeye kadar –Pabucu dama atılana kadar- uzanan müeyyideler uygulandığı
görülmektedir (Demir, 1993; 14).
F. Diğer İlkeleri
Alanında ihtisaslaşma, Fütüvvetnamede yer alan bir başka prensiptir. Bu ilke, bir
taraftan üretimde uzmanlaşma ağlarken, diğer taraftan sık sık iş değiştirmenin, sebatsız ve
istikrarsız ruh haline sahip insanların başvuracağı bir uygulama olduğundan hiç hoş
karşılanmamıştır (Ekinci, 1989, 63).
Usta çırak ilişkisi, Ahilik sisteminin devamlılığını sağlayan bir başka önemli
özelliğidir. Gerek kişisel ahlaki eğitim, gerekse mesleki eğitim, mutlak surette usta çırak
ilişkisi düzleminde gerçekleşmiştir. Bu sistem Teşkilatın iç denetim sisteminin temelini
oluşturmuştur. Mesela, eğer bir usta hatasından dolayı çırağını işten attı ise ya o usta
affedecek çırak geri dönecek, ya da başkasının kabul edebilmesi için yine eski ustasının
izin vermesi zorunlu tutulmuştur. Binaenaleyh bu ilişki, bizim karşımıza sadece üretim
endeksli değil, daha ziyade kurumsallığı destekleyen ve sorumluluk boyutu olan çok daha
kapsamlı bir ilişki düzeyini yansıtmaktadır (Ekinci, 1991; 28).
G. Ahilik ve Üretim
İktisadın temel faaliyeti olan üretim, Ahilik düşüncesinde son derece önemli bir yer
tutmakla birlikte, neyin ve ne kadar üretileceği konusunda kapitalist sistemden tamamen
ayrılmaktadır.
Fütüvvetnamelerde ahiler için çalışma azminin gerekliliği, alın teri, yani helal
kazancın önemi ve her ahinin mutlaka bir iş sahibi olması konuları şiddetle tavsiye
edilmiştir (Erdem, 2008; 65-68). Bütün bu emir ve önerilerin sonuç itibariyle ülkede
üretimi teşvik edeceğinden ve arttıracağından hiçbir şüphe bulunmamaktadır.
Çalışma ve üretim, Ahilik Teşkilatında her fırsatta teşvik edilirken, ne üretildiği,
nasıl ve ne kadar üretildiği konularında sıkı denetimlerden kaçılmamıştır. Bu çerçevede
Ahilik Teşkilatında ekonomik faaliyetlerin mutlak surette ahlaki değerlere bağlı olması şart
koşulmuş, yasadışı ve gayri ahlaki yollarla, insanlara zararı olabilecek ürün ve hizmetlerin
üretilmesi ve ticaretinin yapılması men edilmiştir.
Çünkü Ahilikte üretimden amaç kar değil, toplumsal fayda ortaya koymaktır.
Ayrıca makul ihtiyaçların ne kadar üretileceği yine belirli tahditlere bağlanmıştır. Bu
çerçevede Ahilik anlayışında, ihtiyaçların sınırsız kabul edilerek, tüketimin
kamçılanmasına paralel oluşan aşırı talep için üretim yapılması ve bu surette oluşan israf ve
kaynakların yersiz kullanılması hiç hoş karşılanmamıştır (Öztürk, 2002; 6). Bu çerçevede
üretim, zaruri ihtiyaçların bir fonksiyonu olarak değerlendirilmiş ve gerektiğinden fazla
üretimin sınırlandırılmasına gidilmiştir.
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Mal ve hizmet üretiminden amaç; aşırı kar elde etmek olmayıp, asıl amacın üretilen
mal ve hizmetle toplumun ihtiyaçlarını en uygun yollarla karşılayabilmek olduğundan,
ürünlerin fiyatı kullanılan hammadde ve emeğe göre belirlenerek, belli bir kar oranı ile
sınırlandırılmıştır. Ayrıca ilgili ürünlerin aracısız olarak en ucuz şekilde tüketicinin eline
ulaşabilmesi için üreticiden tüketiciye doğrudan satış yöntemi tercih edilmiştir. Bunun için
her grup malı üreten ve pazarlayan esnaf için ayrı ayrı bazarlar “bedesten” oluşturulmuştur.
Buralarda, tüketiciler, doğrudan üreticisinden ve bir çok benzer ürünü bir arada bularak
hem kalite hem de fiyat yönünden doğru tercih yapabilme imkanına sahip olmuştur (Demir,
2001; 81, 82).
Bütün bunlar gerçekleştirilirken devletin iktisaden bağımsız olabilmesi için, dış açık
ve dış borçla muhatap olmaması amacıyla kendi kendine yeterlilik önemli bir ilke olarak
kabul görmüştür.
Öte yandan Ahi üretim birliklerinde, yerli malı üretimine ve tüketimine öncelik
verilenmek suretiyle, ülke kaynaklarının tam verimle çalıştırılması, güçlü ve bağımsız bir
ülke ekonomisi oluşturulması için teşvik edilmiştir (Demir, 2009; www).
V. AHİLİK TEŞKİLARININ YIKILIŞI
Türklerin iktisadi, siyasi ve sosyal hayatında Selçuklu Devleti’nin son yıllarından
Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar oldukça önemli bir rol üstlenen Ahilik Teşkilatı,
zaman içinde çok değişik nedenlere bağlı olarak etkinliğini kaybetmiş, ancak o günden
bugüne oluşturduğu boşluk, hiçbir şekilde doldurulamamıştır.
İktisadi ve içtimai hayatta son derece müspet saikları vukuu bulan Ahilik
Müessesesinin yıkılışında aşağıdaki unsurların etkili olduğunu ifade etmek yanlış olmasa
gerek (Erdem, 2008; 89-93):
*Merkezi otoritenin zayıflamasına bağlı olarak, içerideki bütün kurum ve
kuruluşlara paralel olarak Ahilik Teşkilatı da etkinliğini kaybetmeye başlamıştır.
*Köyden şehre göçün artması, Ahilik eğitimi almamış kişilerin şehirde işyeri
açmasına neden olmuştur.
*Aynı dönemde Avrupa’da yaşanan sanayileşme sürecine Ahilik Teşkilatının ayak
uyduramamıştır.
*Kanuni Sultan Süleyman ile başlayan Kapitülasyonlar, yerli üreticilerin ve onların
ürettiği malların yerini yabancı üreticilerin ve malların almasına yol açmıştır.
*Toplumda yaşanan ahlaki erime, esnafın Fütüvvetname ilkelerinden soğumasına
yol açarken, bu da vatandaşın esnafa olan güveninin kaybolmasına neden olmuştur.
Ayrıca, 1. Abdülmecit’in 1856 da yayınladığı “Islahat Fermanı” ile Devleti’nin
bütün uyruklarının, her türlü sanat, ticaret ve mesleği özgürce icra edebilmesi sağlanmıştır.
Buna bağlı olarak, 1727 yılından beri uygulanan ve sahiplerine ilgili alanda üretim ve
ticaret yapma yetkisi ve ayrıcalığı tanıyan “GEDİK BERATI” uygulaması 1860 yılında son
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bulmuştur. Bütün bu gelişmelerle fiilen Ahi Teşkilatının işlerliğini kaybederken, nihayet
1912 yılında çıkartılan bir kanun ile Ahilik müessesesi tamamen ilga edilmiştir.
VI.

DEĞERLENDİRME VE SON SÖZ

Üretimin, temel iktisadi faaliyet olduğu gerçeğinden hareket edildiğinde, bütün
toplumlar için nicelik ve nitelik olarak üretimi arttırmanın asli hedeflerden biri olduğu
görülecektir. Ancak güncel iktisadi söylemde; üretim artışı, fiziki yatırımlar ve mali
sermaye birikimi ile sınırlı tutulmaktadır. İnsani kaliteyi ve onun değerlerini dikkate
almayan bu tutum, özellikle azgelişmiş toplumların içine düştükleri azgelişmişlik
kısırdöngüsünü kıramamalarının en önemli sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Bu itibarla, iktisadi faaliyetleri materyalist temelli kapitalist anlayıştan kurtararak,
insana rağmen iktisat yerine, insan için iktisat anlayışını toplumsal hayatımıza şamil
kılmak zorundayız. Bu da kişisel ve toplumsal bazda güven ve ahlak içerikli insani
değerlerin iktisadi düşünce sistemimize eklemlenmesiyle olacaktır. Bu bağlamda iyi insan
modeline dayalı Ahilik sisteminin iktisada bakışı ile toplumsal güvene dayalı iletişim
düzeyini temel alan sosyal sermaye olgularının, ilgili toplumun iktisadi hayatındaki rolü bu
çalışmada olabildiğince ele alınmıştır.
Türk iktisat tarihindeki Ahilikle, güncel iktisat teorisinde yoğun ilgi gören sosyal
sermaye kavramlarının esas itibariyle birbirinden çok da farklı olmadıkları görülmektedir.
Her ikisinin iktisadi hayata yaklaşımındaki ortak nokta, ekonomik faaliyetlerle insani
davranışlar ve sosyal ilişkiler arasında kurulan kuvvetli bağdır.
Netice itibariyle; toplumların iktisadi başarısızlıklarının asıl kaynağı, maddi içerikli
iktisadi değerlerden yoksun olmaktan öte, ahlaki zafiyetlerin neden olduğu sosyal
güvensizlik ve iletişim eksikliği olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.
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STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

Arş. Gör. Öznur YAVAN∗
ÖZ
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt
edici güç olan insan kaynağının stratejik önemi hiç bu kadar merkezi bir nokta olmamıştır.
Stratejik insan kaynakları yönetiminin etkinliği ile doğrusal bir ilişki gösteren firma
performansı, çalışanların performansından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada bireylerin
performansının geliştirilmesini sağlayan stratejik insan kaynakları yönetiminin firma
performansındaki rolü üzerinde durulmakta, bu bağlamda işletmelerin yeni yapısında stratejik
insan kaynakları yönetiminin farkına varılması gereken potansiyel gücü açıklanmaya
çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Firma
Performansı.
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND FIRM PERFORMANCE
ABSTACT
Strategic importance of human resource which is the only distinguishing power for
competitive advantage has not been a central issue as today that we have been in as a
knowledge age. Firm performance that have a linear relation with the strategic human
resource management effectiveness is grown out of the employyee’s performance. In this
article we focused on the new role of strategic human resource management on firm
performance and in this context we tried to explain the potential power of strategic human
resource management in structure of the corporations.
Keywords: Human Resource, Strategic Human Resource Management, Firm Performance.
GİRİŞ
Küreselleşmenin gelmiş olduğu nokta, işletmelerin rekabet koşullarını daha da stratejik
bir duruma sokmuştur. Teknoloji hızının aldığı boyut sebebiyle işletmelerin farklılaşma
sınırları kalmamış görünmektedir. Bu noktada işletmelerin hayatta kalmasını, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü yakalamasını ve performans üstünlüğüne ulaşmasını sağlayan en önemli
faktör, sağlıklı bir yapıya ve işleyişe sahip olmasıdır. İşletmeye bu alternatifi sağlayacak tek
başat güç insan kaynağıdır.
Farklı beklentileri, ihtiyaçları ve motivasyon kaynakları olan bireylerin performansı
arttıracak şekilde yönlendirilmeleri ise sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Geleneksel insan
kaynakları yönetimi (işe alma, eğitme, geliştirme, ücretlendirme vb.) yaklaşımları bu noktada
∗
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yetersiz kalmaktadır. Ayırt edici bir güç olarak insan kaynağından optimum şekilde
faydalanılmasını sağlayacak unsur stratejik insan kaynakları yönetimidir. Çünkü stratejik
insan kaynakları yönetimi, firma performansının arttırılması ile aynı anlama gelmektedir.
İnsan kaynağını firma performansını arttıracak yönde geliştirmenin ilk adımı,
çalışanların hedeflerini işletme hedefleri ile bütünleştirmektir. Stratejik insan kaynakları
yönetimi işgücünü seçerken, eğitip gelişimini sağlarken ve ödüllendirirken bu uyumun ince
dengesini sağlamaya ve korumaya özen göstermelidir.
Bu çalışmanın amacı, işletmelerde tek ayırt edici güç haline gelen insan kaynağından
maksimum şekilde yararlanmayı sağlayacak en önemli işletme fonksiyonu olan geleneksel
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)’nin tamamen farklı bir konsepti olan stratejik İKY’nin
anlam ve önemini belirtmektir. Bu bağlamda stratejik İKY ile firma performansı arasındaki
ilişki ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.
İNSAN KAYNAKLARI
İnsan kaynakları (İK) kavramı kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak
zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade etmektedir. Daha açık bir
ifadeyle, örgütteki üst, orta ve alt kademe yöneticiler, teknik personel, danışman olarak
istihdam edilen personel, tam-süreli ya da vardiyalı çalışan personel, işçi ve memurlar ve
diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel örgütün insan kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu
kavram, örgüt bünyesindeki tüm çalışanları kapsadığı gibi, örgütün dışında bulunan ve
potansiyel olarak yararlanılabilecek işgücünü de içermektedir (Aktan, 07.11.2006; Öğüt vd.,
07.11.06).
Bir örgütte insanların en önemli varlık olduğu konusunda fikir birliğine varılmış
olmasına rağmen bunu yaşama geçirebilen örgüt sayısı çok azdır. Oysa ki mükemmel örgütler
vaatlerini insanlarla canlı tutmaktadır (Peters ve Waterman, 1982:16). Hızlı gelişen örgütlerde
istihdam politikaları ve ekonomik gelişme ile ilgili olarak, İKY’nin önemini anlamanın
üstünde durulmaktadır. Büyüyen genç örgütler İKY gelişiminin detaylarıyla ilgilenilmektedir
(Baron ve Kreps, 1999:472). İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel hedeflere ulaşabilmek için
insan kaynağının etkili ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir siste tasarımı olarak
tanımlanabilir (Erdil vd., 2004:102).
Örgütler kalite arttırma, maliyetleri düşürme performans arttırma gibi stratejilerini
gerçekleştirebilmek için en önemli ayırt edici güç olan insan kaynağının kullanımını
keşfetmişlerdir. Önemli olan insan kaynağının kullanımının sadece bir örgüt bilgi sistemi
olarak kalmamasıdır. Çünkü performans artışının sağlanması önemli bir ayırt edici güç olan
insan unsurunun verimli kullanılmasıyla mümkün olabilecektir. İKY’nin örgüt performansı
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, insan kaynağının personel yönetimine
devredilemeyecek kadar önemli bir konu olduğu görülmektedir (Verweire, 2004:207;
D’Annunzio, 2002:229).
Bir örgütte İK biriminin asıl görevinin motivasyonu (çalışma şevkini) arttırmak olduğu
veya hiç olmazsa korumak olduğu söylenebilir. Ancak motivasyon aletleri sayısızdır ve her
bireyin motive kaynağı birbirinden farklılık göstermektedir. Bu sebeple insan kaynakları
çalışmaları bir örgütteki en zor alanlardan birini oluşturmaktadır. Yöneticiler genellikle
olumsuz sonuçlardan kaçınmak için İK bölümünün tavsiyelerini önemsemekte ve bu
tavsiyeler doğrultusunda hareket etmektedir. İnsan kaynakları örgütlerde insani gereklilik
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bakımından aşağıdaki açılardan önemlidir. İK bakışı ile insan (Ülsever, 2003:94; Bingöl,
2003:39):










Bir üretim kaynağıdır.
Üzerine “insan sermayesi” yüklendikçe bir kıt kaynak haline gelmektedir.
Bir kıt kaynak olarak örgütlerin insana yatırım yapması elzemdir.
İnsana doğru yatırım yapıldıkça, karlılığa katkısının matematiksel oranla arttığı
bilinmektedir.
İnsan, diğer bütün üretim kaynakları gibi kendisine yapılan yatırım oranında
verimliliği ve etkinliği arttırmaktadır. Üretimin daha rasyonel hale gelmesi de “fiyat
rekabetini” arttırmaktadır.
Teknolojinin yaratıcısı olan insan, üretimde kaliteyi büyük oranda tayin ettiği için
“kalite rekabetini” olumlu etkilemektedir.
Doğru yatırım yapılmış insanın verimliliğini sağlamak için her türlü koşulda
motivasyonu korunmalıdır.
Neredeyse dünyadaki çalışan sayısı kadar değişken yapı gösteren motivasyon aletleri
sebebiyle insan kaynakları, özünde insanı irdeleyen psikoloji, sosyal ve endüstriyel
psikoloji ve sosyolojinin yardımına ihtiyaç duymaktadır.
Ölçülebilir özellik taşıyan temel motivasyon aletlerinin büyük bölümü:
- performans değerlendirme sistemi,
- görev derecelendirme sistemi ile yönlendirilebilir ve bunlar çevresinde, ortak
insan kaynakları politikaları üretilebilir.

Tüm örgüt tiplerinin ortak amacı “kalite” ve “verimlilik” ilkeleri çerçevesinde
faaliyette bulunmaktır. Örgüt ve yönetimde “insan” boyutunu ele alan disiplin olarak İKY’nin
birinci amacı ise insan kaynağını en etkin ve verimli şekilde kullanmaktır (Aktan,
07.11.2006). İKY uygulamalarının dayanağını oluşturan varsayım, örgütün anahtar
kaynağının insanlar olduğu ve örgüt performansının büyük oranda insanlara bağlı olduğudur.
Bundan dolayı, uygun İK politikaları ve süreçleri geliştirilirse ve uygulanırsa İK’nın örgüt
performansı üzerindeki katkısının boyutu önemli olacaktır (Armstrong, 2006:72).
İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ
Bugün insan kaynakları yöneticilerinin yüzleştiği merkezi görev, örgütün “strateji
eğrisi”nin devamını sağlayabilmektir (Cooper, 2006:16). Strateji ve İKY arasındaki bağların
teorisi iki analiz kapsamında gelişmiştir; bireysel yönetici ve İKY uygulama sistemleri. Birey
tabanlı model örgütlerin, strateji ile uyum gösteren yetenekleri olan insanları koruduğunu öne
sürmektedir. Sistem tabanlı model ise İKY sistemlerini stratejik seçimlerle bütünleştirmeye
odaklanmakta, böylece bu seçimleri destekleyen çalışan davranışları sağlanmaktadır (Gual ve
Ricart, 2001:50-51). Örgütler sürekli bir değişimle yüzleşirken, stratejilerini ve yapılarını da
buna göre yenilemelidir. Birçok yazara ve akademisyene göre son otuz yıldır İK birimi, örgüt
stratejisinde beklendiği kadar etkili olamamıştır (Kavrakoğlu, 07.11.2006). İK için temel
görev olan stratejilerle çalışanları bütünleştirme çalışanların rolleri, konumları ve dillerine
aldırmadan anlamlı olmalıdır. İnsanları ve stratejiyi bütünleştirmenin yoğunlaştığı noktalar
(Gual ve Ricart, 2001:51; Thatcher, 2006:28):


Her zaman için geçerli bir lider yoktur ve genel müdürler gerçek anlamda uzman
değildirler;
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Farklı meslekler ve stratejiler, farklı uygulama bilgileri, becerileri ve yetenekleri
gerektirir;
Yönetici-strateji eşleşmesinin yanlış olması, yöneticinin tercihlerine göre
stratejinin yeniden oluşturulmasına sebep olabilir;
Yönetici ve stratejinin uyumu performansı arttırmaktadır;
İnsanların kendileri için cevapları bulabilmelerine yardım edebilmek için ne
düşünmeleri gerektiğini söylemekten ziyade amaçlar belirtilmelidir;
Stratejiyi desteklemek adına takımların ne yapabileceğini tanımlayan faaliyet
yönlü süreçler olmalıdır;
Yön ve yapı verilmiştir fakat takımlar günden güne çevrelerinde olan olaylarla
çalışmalarının nasıl uyumlaştırılacağı ve bunun kendileri için ne ifade ettiği
konusunda cesaretlendirilmelidir;
Önerilen diyalog noktaları, yol göstermeli veya görüşmelerin başlamasını
sağlamalıdır;
Her süreç, çalışanların seslerini yükseltmelerini ve kendileri için bir strateji hissi
yaratmalarını cesaretlendirmelidir.

Geleneksel personel yönetimi, içinde bulunulan koşullara önem vermeksizin sınırsız
geçerliliği öngören farklı evrensel yaklaşımların egemenliği altındadır. Ancak örgüt ve
çevrenin değişen koşullarına uyması gereken insan yönetimi, stratejik seçim kavramına
dayanan yeni-durum bakış açısıyla, radikal olarak farklı bir görünüm sergilemelidir (Gual ve
Ricart, 2001:49). Bazı İK departmanları halen insanların problemlerini (grev, devir hızı,
hukuki davalar, sendikalar) bertaraf etmekle uğraşırken diğerleri İK yöneticilerinin strateji
oluşumuna aktif olarak katıldığı bir noktaya doğru gelişmektedir (Harrison, 2003:290). Bu
noktada performans değerleme sistemi, stratejiyi açık ve güçlü bir şekilde bireylere aktararak
olumlu değerler kazandırabilecek şekilde örgüt stratejisi ile uyumlu hale getirilmelidir. Bir
örgüt, stratejisini değiştirdiğinde bu değişimin içeriğini, önemini ve çıktılarını aktarmak için
performans değerlemeyi kullanması, çalışanlar üzerinde çok etkili olmaktadır (Baron ve
Kreps, 1999:219).
Yönetim ve organizasyon alanında evrenselleşmiş ilkeler, prosedürler bulunmaktadır.
Örgütler evrenselliği denerken, İKY’nin bu konuda sahip olabileceği etkiyi kabul etmelidir.
Evrensel etki, İKY’nin hesaba katılmayan durumlarda performans üzerindeki etkileri veya
benimsenen örgüt stratejilerinden oluşmaktadır (Hoque, 1999:126). Strateji ile İKY
uygulamalarını bağlantılı hale getiren evrensel yaklaşımlar iki şekilde belirmektedir. İlki ciddi
anlamda birçok yazar tarafından tanımlanan üstün performans temelinde bütün örgütler
tarafından kullanılan bir dizi İKY uygulamalarıdır. Bu uygulamalar çalışan güvenliği,
personel seçimi, kendi kendini yöneten takımlar ve karar alma yetisi, bir dereceye kadar
yüksek performans tabanlı telafi, yaygın eğitim, azaltılmış statü engelleri, finans ve
performans bilgilerinin paylaşımıdır. Bu uygulamalar, örgütün özel stratejilerine aldırmadan
rekabetçi başarı sağlama anlamına gelmektedir. İkinci yaklaşım, uygulamadan çok örgütlerin
rakiplerinden daha iyi performans göstermelerini sağlayan bir dizi ilke öne sürmektedir. Bu
ilkeler “idealleştirilmiş örgütsel uygulamalar” gibi çalışmakta ve destekleyici örgüt
stratejilerini içermektedir; üst yönetim sorumluluğunda çalışanın sesi, istihdam denkliğinde
işe alma, eğitim ve geliştirmeye yatırım, şarta bağlı ücretler, işçi seçimi için yüksek
standartlar, geniş görev tasarımı ve takım çalışması, çalışanların bağlılığı, işbirliği ve güven
atmosferi. Sonuç olarak bu kapsamlı ilkelerin gerçekleştirilebilmesi için basit dizilerin
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bulunmadığı çok rahatlıkla söylenebilir (Gual ve Ricart, 2001:49-50). Birçok ekonomiste göre
örgütün tutumu (strateji ve yapı) ile gösterdiği performans arasında da önemli ilişkiler
bulunmaktadır. Strateji-yapı uyumu ve performans arasındaki ilişki, endüstri koşulları ile
ılımlı hale getirilmektedir. Örgütler stratejik alternatifleri dikkate alırken, diğer faktörlere
önem verdikleri kadar örgüt tutumu ve endüstri koşullarına da yeterli itinayı göstermelidir
(Geiger vd., 2006:18-19; Besanko vd., 2004:228).
Örgütte varolan bir insan kaynakları stratejisi tek başına iyi ya da kötü olarak
nitelendirilemez. İnsan kaynakları stratejisinin başarısı duruma ve hangi içerik ile
kullanıldığına bağlı olarak değişmektedir. Diğer bir ifade ile bir insan kaynakları stratejisinin
örgütsel performans üzerindeki etkisi diğer faktörlere olan uygunluğuna bağlı olarak
değişmektedir. Uyum daha iyi performans anlamına gelmekte, uyumsuzluk ise tutarsızlıklara
ve düşük performansa yol açmaktadır. İnsan kaynakları stratejisinin bir örgütün
performansına olan katkısı; bu strateji ile (Barutçugil, 2004:114);





Örgütün genel stratejisi arasındaki uygunluğun,
Örgütün içinde bulunduğu çevresel faktörlerle uyumunun,
Örgütün özgün kurumsal özellikleri ve kültürü ile uyumunun ve
Örgütün belirgin, ayırt edici yetkinlikleriyle uygunluğunun sağlanması ile
artacaktır.

İnsan kaynakları stratejilerinin karşılıklı (kendi içinde) tutarlılığı ve birbirini
pekiştirmesi de bu stratejilerin örgütün genel performansına olabilecek katkısını arttıracaktır
(Barutçugil, 2004:115).
Günümüzde insanların rekabet üstünlüğü sağlamada ayırt edici tek güç olması, İK’nı
stratejik yönetim aşamasına kadar getirmiştir. Rekabet ve örgüt avantajının özellikleri ve
bakış açısı değişmektedir. Stratejik yönetimin kaynak tabanlı ve bilgi tabanlı bir bakış açısına
sahip olmasıyla örgüt performansı ve dolayısıyla rekabet avantajı artan oranda örgütün
öğrenme, yenilikçi olma ve değişme yeteneğine bağlı olmaktadır. Dolayısıyla insan faktörü,
artan bir şekilde en önemli ekonomik değer yaratıcısı olmaktadır (Harrison, 2003:290). Üst
düzey karar alıcıların zihin yapılarındaki bu değişim, akademik araştırma birimlerini de İK
uygulamaları ve örgüt performansı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya teşvik etmiştir.
Araştırmalar, İK tarafından yaratılan potansiyel değeri (şirket devir hızı, karlılık, piyasa
değeri vb.) ortaya koymaları açısından yararlıdır (Wright vd., 2003:21-22).
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS
Savaşta ve politikada stratejinin hedefi çok açıktır: Savaşı ya da seçimi kazanmak.
Yönetimde stratejinin amacı yine kazanmaktır. Ancak örgütlerde strateji, bütün örgütün
performansı için kritik bir konu olmaktadır (Magretta, 2002:71-77). İKY, örgütlerin yeniden
organize edilmesinin temel kaynağı olan ve örgütteki tüm kaynakların verimlilik düzeyini
etkileme olanağı bulunan insan unsurunun yönetimi ile ilgili stratejik bir yaklaşımdır ve
stratejik İKY örgütle çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararları
içermektedir. Stratejik İKY öncelikle örgütsel yapıyı ve örgüt stratejisini belirlemede söz
sahibidir. Çalışanların bağlılık ve adanmışlıklarının arttırılması ve bunun sağlanması için
örgüt kültürünün oluşturulmasında etkin çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca stratejik İKY
aktif iş gücünün yaratılması ve bu kaynağın optimum bir biçimde değerlendirilmesine
dayanmaktadır. Bu sürecin etkinliğini ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve
5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

sosyal atmosfer, ülkede var olan endüstri ilişkileri, kültür, gelenek, örgütün çok uluslu olup
olmaması, örgütsel yapı ve yönetim anlayışları ile teknolojik gelişmeler belirlemekte ve
İKY’nin özellikleri de bu sayılan unsurlardan etkilenmektedir (İnce, 07.11.2006).
Küreselleşme ve sonucunda uluslararası bir hal alan rekabet yönetimi, insan faktörü ve
çalışma normlarını, yeni örgütsel hedef ve stratejilere doğru yönlendirmektedir. Tüm kademe
çalışanları için çalışma koşulları ve ortamı değişmekte, İK’nın yeni çalışma profilleri
geliştirmesi gerekmektedir. Stratejik yönetim kavramından yoksun örgütler, finansal
sermayelerini ve insan kaynaklarını etkin bir biçimde kullanamamakta, kararlarını vizyon
gereklilikleri yerine günlük politikalar üzerinde temellendirmekte ve konjonktürel
dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Son yirmi yıl içerisinde, etkisini günden
güne arttıran küreselleşme sürecinde, uluslararası boyutta rekabet üstünlüğü elde eden
örgütlerin insan unsurunu farklı yorumladıkları ve insan kaynağına verilen önemi ön plana
çıkardıkları görülmektedir. Bu süreçte İKY, karmaşıklaşan çevre koşulları sebebiyle daha da
önemli hale gelmekte ve birçok yönetici, İKY’nin örgüt açısından çok önemli stratejik
açılımları olduğunu algılamaya başlamaktadır. Bu stratejik açılımların odak noktası ise
keşfetmeye, yeniden keşfetmeye ve geleceği yaratmaya yönelik, örgütlerde stratejik
yenilikçilik ve yaratıcılığın tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve tüm çalışanların
strateji yaratma sürecine katılması ile ortaya çıkan bir anlayış olarak stratejik İKY
oluşturmaktır. Yöneticilerin istedikleri gerçek hizmet ve işlemlerin rekabet edici güç olarak
gerçekleştirilmesini sağlayacak olan güç stratejik İKY’dir (Öğüt vd., 2006; Cooper, 2006:16).
Rekabetin yoğunlaşması, teknolojik değişim hızının artması, demografik yapının
değişmesi, ekonomik dalgalanmaların sıklaşması, yeniden yapılanmaların yoğunlaşması gibi
faktörler İKY’nin, örgütün stratejik yönetimi ile bütünleşmesini gerektiren ve bu süreci
etkileyen en önemli faktörler olmaktadır (Barutçugil, 2004:66). İKY fonksiyonu (dış
çevreden) artan baskılara stratejik cevapların sağlanmasında ve geliştirilmesinde kilit unsur
olarak görülmektedir. İKY’nin stratejik amaçlara ulaşmada tam anlamıyla mükemmel bir
partner olabilmesi için, örgüte bir artı değer yaratmayı istemesi gerekmektedir. Ancak
stratejik panterliğe doğru bir değişim yapılmak isteniyorsa, İKY hem içsel hem de dışsal
olarak bazı yeni meydan okumalarla yüzleşmek zorunda kalacaktır (Verweire, 2004:204).
Temelde stratejik İKY insanlar aracılığıyla örgüt performansının arttırılmasıyla
ilgilenmektedir (Armstrong, 2006:72). İKY’ne daha fazla stratejik yaklaşım oluşturulması,
standart İKY faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesini, küçülme gibi çalışanın etkinliğini
olumsuz etkileyecek uygulamalardan sonra çalışanların motivasyonunu güçlendirmeyi,
örgütün gelişmesinin sağlanmasını ve rekabet pozisyonunun daha iyi bir hale sokulmasını
sağlamaktadır (Kase ve Zupan, 2005:239). Kısaca stratejik İKY’nin anlamı, örgütün stratejik
amaçlarına ulaşması ve performansını arttırması için bireylerin yetenek ve davranışlarını
yaratan İK sistemlerini-İK politika ve faaliyetleri-oluşturmak ve yürütmektir (Dessler,
1994:80).
Stratejik İKY 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında stratejik yönetim ve İKY bilgi
birikiminin birleştirilmesi ile oluşan bir alandır. Stratejik İKY’nin odak konuları örgüt
stratejisi, İK faaliyetleri ve örgüt performansı arasındaki çalışmalardır (Kase ve Zupan,
2005:239). İKY ile bütünleştirilmiş performans yönetimi arasında karşılıklı bir ilişki
bulunmaktadır. Dünya değiştikçe İKY’nin görevleri ve meydan okuduğu konular da
değişmektedir. Stratejik İKY, İK’nın örgüt performansına nasıl katkıda bulunacağını gösteren
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bir ifade olmaktadır. Stratejik İKY, örgüt performansı ve yenilik ile esnekliği güçlendiren
örgütsel kültürün gelişmesini sağlamak amacıyla İKY fonksiyonlarını örgütün stratejik amaç
ve hedeflerine bağlamak olarak da tanımlanmaktadır (Verweire, 2004:204-206).
İK’nın sorunu, İKY’nin örgüt stratejisindeki etkisinin görülememesidir. Stratejik İKY
alanı yaygın olarak yaklaşık yirmi yıldan beri gelişmektedir ve İKY stratejik bir departman
olarak görülmeye başlandığından beri örgütte iyi bir imaja sahip olmuştur (Verweire,
2004:206-209). Örgütlerde İKY’nin stratejik önemi (Taştan, 07.11.2006):
 Kurumsal Performansı Arttırmak: Örgütlerin başarısı, ürün ve hizmetlerin müşterilere
ne kadar iyi sunulduğuna bağlı olmaktadır. Örgütlerdeki proje, üretim ve bu gibi
şeylerin müşteriye sunulması ise İK tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla örgütlerin
stratejik amaçlarına ulaşmasına en büyük katkı İK yöneticileri tarafından
yapılmaktadır.
 Stratejik Planlamada Yer Almak: Stratejik planların yapıldığı toplantılarda diğer
bölüm yöneticileriyle birlikte insan kaynakları yöneticileri de yer almaktadır ve
kendilerine özgü karar mekanizması ile alınan örgütsel kararlara katılmaktadır.
 Birleşme, Satın Alma ve Küçülmelerde Karar Sürecinde Yer Almak: İçinde
bulunduğumuz dönemde örgütler birleşmekte, küçülmekte ve başka bir örgütü satın
almaktadır. Ancak bu uygulamaları gerçekleştirirken konuşulması gereken stratejik
konular, kurumsal kültür ve çalışma biçimleri bulunmaktadır. Bu noktada üst yönetim
son kararı almadan önce İK yöneticileri ile görüşmeler yapmaktadır.
 Organizasyonu ve Çalışma Biçimlerini Yeniden Düzenlemek: İKY’nin, çalışanların
zayıf ve güçlü yanlarını analiz etmesi rekabet üstünlüğü sağlayan stratejik kaynakların
anlaşılmasını sağlamaktadır. İKY’nin bu analizleri sonrasında üretim müdürü ile
birlikte çalışılarak organizasyon ve parçaları yeniden düzenlenmektedir.
 İnsan Kaynakları Sonuçları için Mali Sorumluluk Güvencesi Sağlamak: İK
yöneticilerinin geçmişteki varlık nedenini, sayım faaliyetleri ve işin devamlılığını
sağlamak gibi görevler oluşturmuştur. Günümüzde, stratejik bir katılımcı olarak İK
yöneticileri, İK’na yapılan yatırımın örgüte neler kattığını ölçmektedir. Verimliliği
yüksek olan faaliyetlere odaklanan İKY ile daha iyi ve güvenli mali sonuçlar elde
eden örgüt arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır.
Birçok büyük örgüt yöneticisi, rekabet avantajının en önemli kaynağı olan insana,
örgütsel planlamada artan oranda yönetsel özen göstermektedir. Yapılan araştırmalar daha
gelişmiş bir insan kaynakları planlaması, işe alma ve seçim stratejisi ile özellikle sermaye
yoğun örgütlerde daha yüksek çalışan verimliliği sağlandığını göstermiştir (Harrison,
2003:97).
Stratejik İKY faaliyetleri; takım tabanlı iş tasarımı, esnek işgücü, kalite geliştirme
uygulamaları, personel güçlendirme, örgütün stratejik ihtiyaçlarını tanımlayan çalışma
tasarımları ve örgüt amaçlarını başarmak, rekabet stratejilerinin gerçekleştirilmesi için
gereken hünerlerin gelişmesini planlamak gibi uygulamalardan oluşmaktadır (Huselid vd.,
1997:173). Bunun yanında Taştan, stratejik insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini Tablo
1’de görüldüğü gibi beş gruba ayırmıştır:
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Tablo 1: Stratejik İKY Faaliyetleri
Stratejik İnsan Kaynakları Faaliyetleri
İnsanlara nasıl
İnsan Kaynakları Felsefesi:
davranılacağını ve nasıl
Tanımlanmış örgüt değerleri
değerlendirileceğini ifade
ve kültürü.
eder.
İnsanlarla ilgili iş konularına
İnsan Kaynakları Politikaları:
ve insan kaynakları
Paylaşılan değerleri ifade eder.
programlarına kılavuzluk
eder.
İnsanlarla ilişkili temel iş
İnsan Kaynakları Programları:
meselelerini göstererek bu
İnsan kaynakları stratejileri
konulardaki değişim
olarak ifade edilen konular.
çabalarını düzenler.
İnsan Kaynakları Faaliyetleri:
İhtiyaç duyulan rol
Liderlik, müdürlük ve faal
biçimlerini harekete geçirir.
görevler tanımlanır.
İnsan Kaynakları Metotları:
Bu faaliyetlerin nasıl
Diğer faaliyetleri formüle eder
başarıldığını ifade eder.
ve yürütür.
Kaynak: Seçil Taştan, “İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel
İlişkisi,”http://www.human resourcesfocus.com/konu2.asp, 07.11.2006.

Stratejiler

ile

Taştan’a (2006) göre İK felsefeleri, örgüt değerleri ve kültürü doğrultusunda bireylerin
davranışlarını esas almaktadır, İK politikaları paylaşılan değerler doğrultusunda faaliyetlere
kılavuzluk eder, İK programları temel iş meselelerindeki değişim çabalarını düzenler, İK
faaliyetleri liderlik, müdürlük gibi ihtiyaç duyulan rol biçimlerini harekete geçirir, İK
metotları geri kalan diğer faaliyetlerin nasıl başarıldığını ifade eder.
Birçok yazar, İKY’nin uygunluk ve etkinliğinin örgütsel yaşam döngüsü veya örgütün
içinde bulunduğu pazara bağlı olarak değiştiğini savunmaktadır. İKY’nin etkinliği, örgüt
stratejilerinde kalite arttırma veya yeniliğe önem verildiğinde kendini göstermektedir.
Örneğin örgüt maliyet konusunda rekabet ediyorsa, mantıksal İK yaklaşımı, rakamsal
esneklik ve ücret maliyetinin kontrolüne odaklanacaktır. Bu gibi durumlarda İKY ile aşılanan
değerler ve hedefler, örgütün başlıca maliyet azaltma hedefleri ile tutarsız olmaktadır. Bu
sebeple dışsal uyum, İK stratejisinin örgüt stratejisi ile ilgili olduğu ‘örgütsel mantık’ a işaret
etmektedir. Öyle ki her ikisi arasında değerler ve amaçlar olarak bir tutarlılık bulunmaktadır
(Hoque, 1999:125).
Stratejik İKY’nin geleceği, örgütün niyetlerinin kabul edilmesine (kanunlaştırılması)
bağlı olacaktır. Artık bilinen eski İK fonksiyonları yoktur. Onun yerine İK süreçlerinin
detaylarını daha az bilen ancak meslektaşlarıyla yapılan toplantılarda yeni iş modellerine göre
hünerleri nasıl kullanacağını çok daha iyi bilen yeni kuşak yöneticiler olacaktır. Hüner gücü
korkutucu bir hızla gelişmektedir. Bu da “hüner mimarisinin” yeni biçimlerinin (hüner
yönetimi süreçleri ve prosedürleri) gelişimini gerektirmektedir. Ölçek ekonomileri artık fazla
bir umut kaynağı olmayacaktır. Bu sebeple en yüksek performansa ulaşmak için İKY
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idaresinin iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Cooper, 2006:16; Hesketh ve Hird,
opinion).
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLEME
Günümüzde İK’nın performansı, örgüt performansını nasıl yükselteceği ve
hızlandıracağı ile ilgilidir. Yeni kuşak bir İK yöneticisi belirecektir. Örgütlerde performansı
ölçmek için aranan verilerin veya kullanılan araçların genel müdür (CEO), finans müdürü
(CFO) ve İK müdüründen (HR) oluşan “altın üçgen”in yeni beklentileriyle uyumu için bir
dönüşüm gerekmektedir. İK performansı artan bir şekilde insan kaynağının nasıl kendi
performansını ve örgüt performansını arttırıp geliştirebileceği üzerinde odaklanacaktır
(Cooper, 2006:16; Hesketh ve Hird, opinion).
İK uzmanlarının son zamanlarda yaptıkları çalışmalara göre, örgütte daha yüksek
performans gösterilebilmesi konusunda İK yöneticilerinin üzerinde olan baskı artarak devam
etmektedir. Örgüt sorunlarının önem dereceleri açısından sıralanması sonucunda en önemli
beş seçeneği pazar payı rekabeti, maliyet rekabeti/maliyet kontrolü, hükümet düzenlemeleri,
satış artışı ihtiyacı ve verimlilik artışı gereksinimi oluşturmaktadır. İK yöneticileri değişimin
kolay olmadığı durumlar altında rekabetçi ve yüksek performanslı çalışma sistemlerini
yerleştirmeyi bilmelidir. Bu durum diğer İK yöneticilerinin asıl meselenin “değişimi
yönetmek” olduğunu bulmalarına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla günümüzün başarılı İK
yöneticileri, İK sistemlerini örgütün stratejik gereksinimlerini desteklemeye adapte edebilen
ve gerekli değişiklikleri yönetebilme yeteneğinde olan bireyler tasavvur edebilme
kapasitesinde olmalıdır. Bu değişimler; çalışanları yeniliğe cesaretlendiren, İK birimlerinin
etkinliğini kuvvetlendiren, İK faaliyetlerini daha fazla web tabanlı halleden ve PC (kişisel
bilgisayar) ile evde çalışan personel programları oluşturularak merkezi bir İK çağrı merkezleri
teşvik planlarıyla yayılabilir (Dessler, 1994:14).
Araştırmalar yüksek performanslı örgütlerdeki İK sistemlerinin genel olarak çok fazla
şey üstlenmiş olduğunu göstermektedir ve bunlar düşük performanslı örgütlerden ölçülebilir
yollarla ayrılmaktadır. Belirli bir biçimde bu İK sistemleri “yüksek performanslı çalışma
sistemleri” (YPÇS)’dir. YPÇS, birçok faydasının yanında daha fazla iş başvurusu
oluşturmakta, adaylar daha etkin bir şekilde elenmekte, daha fazla ve daha iyi eğitim
sağlamakta, ücretler performansla daha çok bağlantılı olmakta ve daha emniyetli bir iş çevresi
sağlamaktadır. Ölçülebilir sonuçlar açısından YPÇS her pozisyon için daha nitelikli başvuru
ortaya koymaktadır, yeni çalışanlar için daha fazla eğitim verilmektedir ve düzenli
performans değerlendirmelerine daha yüksek oranda çalışan alınmaktadır. YPÇS’nin genel
hedefi, örgütteki kabiliyetli ve yetenekli çalışanları maksimize etmektir (Dessler, 1994:16).
Yöneticiler sürekli olarak YPÇS’i yaratmayı denemektedir. YPÇS örgüt çalışanlarının
yetenek, bağlılık ve kabiliyetlerini maksimize eden İK politika ve uygulamalarının bir setidir.
Uygulamada İK faaliyeti olarak her bir YPÇS ölçülebilir üstün sonuçlar meydana
getirmektedir. Sonuçlar Tablo 2’te ayrıntılı olarak görülmektedir (Dessler, 1994:84).
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Tablo 2: Yüksek Performanslı ve Düşük
Faaliyetlerinin Karşılaştırılması
Düşük Performanslı Şirket
İK En Alt %10 (42 firma)

Performanslı Şirketlerde İK

Yüksek Performanslı Şirket
İK En Üst %10 (43 firma)

Firma Performansı
Çalışan Devri
Çalışan Başına Satışlar
Defter Değerine Piyasa Değeri

34,09
$158,101
3,64

20,87
$617,576
11,06

Kaynak: Dessler, Gary; 1994, Human Resource Management, 10. Basım, Florida: Pearson
Prentice Hall, p.85.
Sonuçlar yüksek performanslı İK uygulamalarının (özellikle) yeni teknoloji, daha fazla
verimlilik sağlama, kalite, satış ve finansal performansla birleştiğini göstermektedir (Dessler,
1994:84). Performans üzerine veri toplamak ve beklenti oluşturmaktan çok, bir kaynak aracı
olarak performansı kullanma kararı alınmalıdır. Bu bağlamda temel bilgilerin elde
edilebilmesi, İK uygulamaları ile maliyet azaltma ve kalite hizmetleri arasındaki etkileşim ile
ilişkilidir (D’Annunzio, 2002:231). İK’nın performansa odaklanması aynı zamanda, daha
fazla ölçülebilirliği gerektirmektedir. Yönetim, İK’nın mevcut etkililiği ve etkinliği ile yeni ve
önerilen İK programlarının etkinliği ve etkililiği için ölçülebilir, kıyas-tabanlı ifadelerin
beklentisinde olmaktadır (Dessler, 1994:14).
Performans yönetiminin kalbi, çalışanların çabalarının amaç yönlü olmasıdır.
Yöneticiler, çalışanları ilk olarak belirli standartları başarma hususundaki performanslarına
göre değerlendirmelidir. İkinci olarak çalışanın amaçları ve performans standartları, örgütün
stratejik amaçlarına dayanarak bir duygu oluşturmalıdır. Örneğin Otel Paris’te çalışanların
amaçları, oda tutma oranını hızlandırmak ve arkadaşça karşılamalar sağlamak gibi istenen
davranışları yansıtmaktadır (Dessler, 1994:312).
DEĞİŞİM, PERFORMANS VE İKY’NİN ROLÜ
Günümüzün modern toplumunda örgüt performansının yükselmesinde önemli etken
olan örgütsel değişimi başarmanın önemli aracı “zihinsel katma değer” yaratmaktan
geçmektedir. Değer yaratan bireylere sahip olmak, bireylerin mutluluk ve hayallerini
gerçekleştirebilir kılmakla mümkündür. Yüksek performansa sahip takımların yaratılmasına,
döngü süresinin kısaltılmasına veya yeni teknolojinin uygulanmasına dönük adımların iyi
tanımlanması, geliştirilmesi ve doğru bir zamanlamayla uygulanması da İKY’nin
sorumluluğundadır (İnce, 07.11.2006).
İnsan kaynaklarına stratejik yönden yaklaşıldığında, İKY’nin stratejik değişim
programlarında anahtar bir rol oynadığı görülmektedir. İKY ile örgütsel değişim literatürü
arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu noktada değişim kapsamında İKY’nin “katı” ve
“esnek” unsurlarına özel dikkat çekilmelidir. Birçok örnek uygulama (özellikle hava
alanlarında), örgütsel değişimde katalizör görevi gören İKY’nin şeklini ve kapsamını
incelemektedir. 50 ülkede 60.000 çalışanıyla 500 otelde (Hilton ve daha birçok uluslararası
otelde) stratejik İKY ve örgüt performansı (hizmet kalitesi, finansal performans vb.), işteki
duygusal ahenk, uyumsuzluk ve sapkınlık yönünden geniş pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalarda hizmet sektöründe İKY’nin sonuç verimlilikte stratejik bir etkiyle gelişme
sağladığı bulunmuştur (D’Annunzio, 2002:204).
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Örgütsel değişim ihtiyacını tanımlamanın ve değişimin kendini gerçekleştirmenin
birçok yolu bulunmaktadır. Özellikle büyük örgütlerde değişim süreci genellikle İK
tarafından ele alınmaktadır (Dessler, 1994:294). İK uzmanları, değişim süreçlerini
tanımlamaya ve uygulamaya yardımcı olabilecek anahtar faktörlerdir. İK uzmanları,
çalışanların katkılarını örgüt başarısıyla bağlantılı hale getirdikleri için örgüt çalışanları içinde
‘şampiyon çalışanlar’ olarak ifade edilebilirler (Verweire, 2004:209-210). Bütün örgütlerde
İKY bölümünün özelde de İK profesyonellerinin, örgütün değişiminde liderlik rolü
oynayacak şekilde konumlandırılmaları gerekmektedir. Uyum ve değişim süreci karşısında
değişimi en zor ve ağır olan departmanların başında İK departmanı gelmektedir. Ancak bilgi
ekonomisinin hakim olduğu bu dönemde İKY insanı ve kendini yeniden yaratarak örgütün
değişimini sağlamak amacıyla örgüt içi diğer departmanlar ile bilgi ve iletişime açık
davranmak zorundadır (İnce, 07.11.2006).
İş çevresi değiştiğinde ve firmanın bu koşulları benimsemesi gerektiğinde bir zamanlar
rekabet avantajının kökeni olan mevcut kültür, düşük performansa yol açabilmektedir.
Olumsuz bir iş çevresinde kültürün yönetilememesi ataletin kaynağı veya değişime engel
olmaktadır (Basenko vd., 2004:585).
ÇALIŞAN DAVRANIŞLARI
Örgüt kültürü, çalışanların tercihlerini ve davranışlarını etkileyen, örgüt üyeleri
tarafından paylaşılan değerlerin, inançların ve davranış kalıplarının setini oluşturan bir
kavramdır. Örgüt kültürü, örgüt performansını zayıflatan bir etkiye de sahip olabilmektedir.
Genel müdürler için varolan bir endişe unsuru da zaten örgüt kültürünün performansı
etkilemesidir. Örneğin IBM 1980’lerin sonlarında problemlerle karşılaştığında müşteri
hizmetleri, personel gelişimi ve mesleki standartlar ile birleştirilen güçlü bir kültüre sahip
olduğu görülmüştür. Her nasılsa IBM, güçlü bir kültürün gelişeceği ve daim olacağı bir çevre
sağladığı gibi güçlü rekabet faaliyetleri kadar sürekli olan yüksek kazanımların ve pazar
liderliklerinin olduğu bir tarihi de taşımaktadır (Besanko vd., 2004:579-582).
Stratejik İKY literatüründe popüler teorik modellerden biri olan davranış perspektifi,
strateji ve örgüt performansı arasında bir aracı olarak insan davranışına odaklanmaktadır.
Çeşitli İKY uygulamalarının varsayımı, insanların tutum ve davranışlarını ortaya çıkarmak ve
kontrol etmektir. Stratejik İKY bağlamında örgüt stratejilerinin gerektirdiği rollerin yarattığı
davranışlardaki farklılıklar, davranışları ortaya çıkarmak ve güçlendirmek için farklı İKY
uygulamalarını gerektirmektedir (Liao, 2005:296). Bu bağlamda stratejik İKY uygulamaları
örgüt performansını arttırmak için çalışmalarda bulunurken optimal faydayı ortaya çıkarmak
için çok daha esnek olmalıdır.
İKY, yöneticiler tarafından insan davranışlarının örgüt çıkarları ile uyumlu hale
getirilmesi ve bunun sürdürülmesi konusunda faaliyetleri bütünleştiren en önemli
mekanizmalardan biridir. Davranışların kontrolüne dayanan İKY, örgüt performansı ile
pozitif ilişkili olmaktadır (Liao, 2005:294-297). Yüksek bireysel performans düzeyi yaratan
İKY faaliyetlerinin, örgütsel performans düzeyini arttıracağı düşünülmektedir. Bu durumda
İKY uygulamaları örgüt stratejileri ile uyumlu hale getirilmelidir. İKY’nin kendi içinde de
uyumlu olması sağlanmalıdır. Stratejik İKY aslında örgüt performansının bir modelidir
(Delery, 2006).
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Örgütler genellikle sorumluluk alma yeteneği olan, risk almayı seven ve kişiliklerini
ortaya koymaktan korkmayan insanları tercih etmektedir (D’Annunzio, 2002:226).
Staffieri’ye (2006:3) göre çalışanlar dört davranış grubuna ayrılmaktadır. Bunlar:





İstekli olanlar; becerikli olanlar ve işleri yapmakla gururlananlar,
İstekli olmayanlar; beceri sahibidirler ancak işleri yapmak istememektedirler,
Yapamayanlar; işleri yapamazlar fakat denerler,
Yapmayanlar; işleri yapamazlar ve yapmaya da çalışmazlar.

Örgütsel etkililikte merkezi bir öneme sahip olan performans sonuçları farklı
kategorilerdeki mesleki davranışlardan etkilenmektedir. Mesleki davranışlar örgüt
malzemelerinin çalınmasından, sabotaj ve grevlere kadar uzanmaktadır (Wright vd., 2003:25).
Mesleki davranışların kontrolü belirsizlikleri ortadan kaldırmakta ve dönüşüm süreçlerini
rutin hale getirerek öngörüyü arttırmaktadır. Davranışları düzenlemek için girişimde bulunan
İKY yaklaşımları da güvenilirlik ve verimlilik sorunlarına odaklanmaktadır (Liao, 2005:297).
Bunun yanında örgütler, güçlerinin nihai kaynağı olan çalışanların tercihlerine de önem
vermelidirler. Örgütler hakkında beliren inanışlar (çalışanlara iyi davranıldığı vb.) onlara çok
daha vasıflı, yetenekli ve uzman olan potansiyel çalışanlar sağlayacak ve mevcut çalışanların
niteliğini de yükseltecektir (D’Annunzio, 2002:225).
Örgüt performansını yükseltebilmek için üzerinde durulması gereken önemli bir nokta
olan olumlu çalışan davranışlarının oluşturulup geliştirilebilmesi için motivasyonun
yaratılması ve arttırılması gerekmektedir. Motivasyonu arttırmak için örgütler genellikle bir
aile atmosferi yaratmaya, eğlenceye yer vermeye ve kazanılan başarıları kutlamaya
yönelmektedir (D’Annunzio, 2002:225). Örgüt geliştirme (performans geliştirme)
programlarının örgütleri McGregor’un Y Teorisi’nin uygulandığı yer haline getirmeyi
amaçladığı da söylenebilir. Bu programlar örgüt içinden veya dışından gelen ve örgütsel
değişimin gerçekleşmesini sağlayacak bir insan unsuruna ihtiyaç göstermektedir. Bu kişiler
ise genellikle Y teorisi felsefesine sahip olmaktadır (Koçel, 2003:42-43).
Tamgün iş deneyimli yöneticiler, temel görevleri insanların oluşturduğu üzerinde
durmaktadır. Buna bağlı olarak örgüt başarısını engelleyen bazı esaslar bulunmaktadır. Bunlar
(Burke, 2006:35):




Örgütlerde insan davranışı üzerine verimsiz teoriler bulunduğu görülmüştür. İşçiişveren ilişkilerinin, insan ve sosyal terimlerden çok ekonomik dönüşüm terimleri ile
belirtildiği görülmektedir.
Örgütün dürüstlüğü, işbirliğini ve kendi kendini yönetmeyi azaltan bir dil
kullanması.
Örgütün geçmişindeki yönetim uygulamaları (yeteneksizlik, kavga birlikleri,
yönetim kontrolü) sebebiyle yöneticilerin yeni İKY faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
konusunda direnmesi ve sinmiş olması.

Davranış kontrolünün örgüt performansı üzerinde önemli sayılabilecek derecede olumlu
bir etkisi bulunmaktadır. İKY kontrol sistemi, davranış kontrolü üzerine odaklandığında örgüt
performansı pozitif etkilenmektedir. Yönetim sonuçlardan çok süreçlere odaklandığında
örgütleri çok daha yüksek bir performans beklemektedir. Yöneticiler maliyetleri düşürme
stratejisi altında İKY’den davranış yönlendirmesi talep ettiklerinde performanslarını en iyi
şekilde güçlendirebilecektir. Maliyet azaltma stratejisi kullanıldığında, örgütün başarısında
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üretim etkinliği çok önemlidir. Bir örgüt şefi içsel işlevler ve etkinlikle ilgilendiğinde
davranış kontrolü, performansı arttırmaktadır (Liao, 2005:304).
Açık iletişim ve katılımcılık, örgütün rekabetçi pozisyonunun anlaşılmasını sağlamakta
ve böylece rekabetçi pozisyonun geliştirilmesi için çalışanların süreçlere katılımı da
sağlanmış olmaktadır. İnsanlar önemli olduklarını, dinlendiklerini ve saygı duyulduklarını
hissetmektedir. Sonuçta bireysel olarak örgütle bütünleşmekte ve örgütün başarısını görmek
istemektedirler. Bu da örgütsel sorumluluğun oluşmasını sağlamaktadır. Sorumluluklar,
herhangi bir durumda çalışanların görevlerinin görünüşünü, sağladığı yararı ve duygularını
etkilemekte bu da çalışanların davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu davranış
rolleri, sayısız operasyonel performans ölçümlerinde önemli bir etkiye sahip olmaktadır.
Sorumluluk sahibi çalışanlar, daha nitelikli bir biçimde yöneticilerin aradığı davranışları
sergiledikçe, örgütler yüksek üretkenlik düzeylerine ulaşmaktadır (Wright vd., 2003:26).
HİZMET SEKTÖRÜNDE STRATEJİK İKY’NİN ÖNEMİ
Hizmet örgütleri (otel, lokanta, berber, güzellik salonu, tamir-bakım servisleri, sinema,
mimarlık mühendislik büroları vb.) soyut ve geçici faaliyetlerle işlemlerini yürütmektedir. En
önemli ayırt edici özellikleri çalışanlarının vasıflarıdır. Bu örgütler rekabet üstünlüğü
sağlayabilmek için insan unsuru üzerinde çok daha stratejik kararlar almalı ve uygulamalıdır.
Bu noktada stratejik İKY’ne çok daha önemli görevler düşmektedir.
Bir örgütte etkinliğin sağlanması için bireysel insan kaynakları teşebbüslerinin, bütünün
parçaları olarak oluşturulmaları gerekmektedir. Uzun vadede başarılı olabilmek için bireylere
fonksiyonel esneklik sağlanmalıdır. Bu fonksiyonel esnekliğin ise örgüte katıştırılmış olması
ve sempatik politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Uygulamada karşılaşılan problemlerin
üstesinden gelebilmek için destekleyici uygulamalar bir arada bulunmalıdır. Hizmet
sektöründe İKY’nin esas rolü, örgütsel değişim programlarını yasalaştırmaktır. Müşteri
ihtiyaçlarının yüzyüze karşılandığı ve hizmet kalitesinin merkezi olduğu sektörlerde “espri”
olarak adlandırılan insan kaynakları politikaları çalışanların kabul, saygı ve ödül gibi temel
ilkeleri kabul etmelerini sağlamaktadır. Bundan sonraki iş, bu yenilikler arasındaki stratejik
bağlantıları kurmaktır (D’Annunzio, 2002:204).
Hizmet örgütlerinde performansta ciddi artışlara ulaşmak için insanların birer “gönüllü”
olarak çalışması motive edilmelidir. Çünkü gönüllü hizmetlerin sağladığı ekonomik değer,
örgüte ölçülebilir anlamda bir katkı sağlamaktadır. Bir örgüt stratejisi olarak maliyetleri
azaltma sorunu, gönüllülerin yarattığı ekonomik değer ile ilgilidir. Araştırmalar sonucu şu
açıkça görülmüştür ki, gönüllülerin kullanımı önemli maliyet düşüşleri sağlamaktadır.
Örgütün gelişen kültürüne uygun personel ve gönüllülerin işe alınması, örgütün varlığını
sürdürmesi ve gelişmesi için hayati önem taşımaktadır (D’Annunzio, 2002:229-235).
Örgütsel sorumluluk ve İK uygulamaları, işletim maliyetleri ve vergi öncesi kar kadar
işlevsel performans ölçüleri ile de ilişkilidir (Wright vd., 2003:21). Özellikle hizmet
sektöründe faaliyette bulunan örgütlerde işgücünün sorumluluk düzeyi ve örgütsel yaşam
döngüsü ile ilgili sorunlar artmış bulunmaktadır. Bu noktada dünya çapında evrensel İKY’nin
uygulanabilirliğine odaklanılmalıdır. İnsan kaynakları uygulamalarının rolü ise, kaliteyi
arttırmak ve maliyetleri azaltmak için hizmet sektöründe çalışabilecek gönüllüleri bulmaktır.
Ayrıca yenilikçi eğitim programları, stratejik işe alma ve bir takım çevresi oluşturmak gibi
insan kaynakları uygulamaları hizmet kalitesini geliştirecektir (D’Annunzio, 2002:203).
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Ancak maliyet kontrolünün anahtar bir örgüt stratejisi olduğu durumlarda İKY’nin etkisiz
kaldığı görülmektedir (Hoque, 1999:141).
Birçok örgüt kültüründe organizasyonlar müşteriye özen programını kapsayan eğitim
programlarına sahiptir. Bu program bir problem meydana geldiğinde “hizmet iyileştirme
stratejisi” ile aktif olarak müşteri ihtiyaçlarını dinleyerek, onların duygularını anlayıp
paylaşarak (empati) sorumluluk almayı içermektedir. Çalışanlara söylenen şudur: “eğer bir
müşteri size bir problem ile geliyorsa bunu değerlendirin” (Cooper, 2006:16).
İKY VE FİRMA PERFORMANSI
Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakiplerinin önünde olma ölçütleri, sahip oldukları
nitelikli insan kaynakları ve kullanılma düzeyi ile ilişkilendirilmektedir (Öğüt vd.,
07.11.2006). Özel örgüt amaçlarına ulaşma konusunda İKY politika ve uygulamalarının rolü
yadsınamaz (D’Annunzio, 2002:205). Bir örgütün insan kaynağının niteliği aynı zamanda
İKY’nin örgütsel performans üzerindeki etkisini belirleyen en önemli etken olmaktadır (Erdil
vd., 2004:102). Çünkü bir örgütün rakipleri onun yapısını, teknolojisini, ürünlerini taklit
edebilmekte fakat insan kaynağı ve örgüt kültürünü taklit edememektedir. Örneğin WallMart’ın taklit edilemeyen yönünü, müşterilerine dostça ve bilgili bir hizmet verme gereğine
olan inanç teşkil etmektedir (Bingöl, 2003:11).
Bir bütün olarak örgütün performansını arttırmak için birimler ve kişiler arası çatışmalar
olumlu ve açık olarak yönetilmeli, kararların örgütsel statü veya formal role değil uzmanlığa
dayanması sağlanarak kalitesinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda İKY’ne düşen
görev, ihtiyaç duyulan insan unsurunun teşhisçi, arabulucu, danışman-yardımcı, planlı
değişim konusunda bilgili, insancıl, Y Teorisi yaklaşımına sahip, güç paylaşımı taraftarı ve
açık bireyler olmasını sağlamaktır (Koçel, 2003:44-45).
Genel olarak bütün örgütlerde yöneticilerin işyerindeki ilişkilerin durumu konusundaki
iyimserliklerine rağmen, maliyet kontrollü yaklaşımın etkisiyle ve çalışanların işyerlerindeki
yaşamlarının marjinalliğiyle İKY’nin olumsuz bir etki yarattığı görülmektedir. Böyle bir
ortamda ise çalışanların çok az bir kısmı kendine güvenmektedir. Çalışanlar yöneticileri kendi
düşüncelerinin karşısında görmektedir. Sürekli olarak disiplin süreçleri işlemekte, ödenek
artışı istenmekte ve kendi işleri konusunda yöneticilere meydan okuma gibi davranışlar
sergilemektedirler (D’Annunzio, 2002:210). Bu da çalışanların performansının, geliştirici
faaliyetlere değil de örgütün başarısını düşürecek faaliyetlere harcanması anlamına
gelmektedir.
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Şekil 1: İnsan Kaynakları ve Firma Performansı
İş-Gücü
Karakteristikleri

İK Uygulamaları

İş-Gücü
Performansı

Firma
Performansı

Örgüt Stratejisi

Temel Yetenekler

Kadrolama
KSAs

Eğitim

Üretkenlik

Motivasyon

Değerlendirme

Firma
Performansı

Personel
Güçlendirme

Tazminat
İş Tasarımı

Kaynak: John E. Delery, “Strategic Human Resource Management: Where Do We Go From
Here?”.
Şekilden görüldüğü üzere temel yetenekler ortak paydasında örgüt stratejisi, İK
uygulamaları ve firma performansı etkileşimi oluşmaktadır. Ulaşılan firma performansı
tamamen İK uygulamaları yönünde gelişen işgücü karakteristikleri tabanlı üretkenliğe bağlı
olmaktadır.
İKY uygulamalarının parçalara ayrıldığı, düzenlenmemiş moda akımları haline geldiği
yerde kazançlar azalmaktadır. İKY’nin içeriğinde ve performans tartışmalarındaki genel
yöntem değişimleri ise daha yüksek performans oranları ile ilişkilendirilmektedir. Maliyetleri
düşürmeyi tercih eden örgütlerde ise İKY ve performans arasında bir ilişki bulunmamaktadır
(Hoque, 1999:141-142).
Şekil 2: İKY ve Performans Arasındaki Model
İK
Etkinliği
Örgüt
stratejisi
İK
Uygulamaları

İKY
Stratejisi

İK
Sonuçları
İşgören:
Yeterlilik
Bağımlılık
Esneklik

Mal ve
Hizmetlerin
Kalitesi
Finansal
Performans
Verimlilik

Kaynak: Michael Armstrong, Strategic Human Resource Management: A guide to
Action, London, GBR: Kogan Page, Limited, 2006, p.75.
Örgütler, rekabet üstünlüğü elde etmede çalışanların sağladığı potansiyeli artan oranda
fark etmektedir. Üst düzey karar alıcıların zihin yapılarındaki bu değişim, akademik araştırma
15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

birimlerini de İK uygulamaları ve örgüt performansı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya
teşvik etmiştir (Wright vd., 2003:21-22). Günümüzde birçok örgüt zorlaşan rekabet ortamında
performansını arttırabilmek için çalışanların performansına, buna bağlı olarak da süreçlerin
verimliliğini yükseltecek İK uygulamalarına odaklanmaktadır (Altıntaş, 07.11.2006).
İKY VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME
Çalışanların verimliliklerini ve ürün kalitesini iyileştirebilmeleri kısaca performanslarını
yükseltebilmeleri için çalışma ortamının kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Kaliteyi
arttırmak için ise öncelikle çalışma ortamının insancıllaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda
öncelikle yapılması gereken faaliyetler çalışanların arzu ve ihtiyaçlarını tanımak ve bunları
karşılamaya çalışmaktır. Ayrıca güvenli bir iş ortamı sağlamak, çalışanların yorgunluk ve
bıkkınlıklarını önleyecek şekilde işleri zenginleştirmek, katılımı sağlamak ve genel olarak iş
tatmini ortaya çıkarmak çalışma hayatının kalitesini arttırmanın bazı yolarıdır (Bingöl,
2003:15). Bu konuda İKY’ne büyük görevler düşmektedir. Etkin ve etkili bir yapıya, işleyiş
sürecine sahip İKY ile çalışma ortamının kalitesi ve gösterilen performans düzeyi artacaktır.
İK faaliyetleri, sorumlulukların sonuçlarını incelemede ve bu tür davranışları
sürdürmede önemli bir kaldıraçtır. Örgütün İK uygulamaları işgücünün sorumluluk düzeyini
önemli ölçüde canlandırıp geliştirebilmektedir. İlk olarak, çalışanların örgüte karşı olan
sorumluluklarında İK uygulamalarının etkisi seçme ve yerleştirme ile başlamaktadır. Örgütler
yüksek beceriye sahip çalışanlara yatırım yaptıklarında ve onlara sürekli eğitim ve gelişme
imkânı sunarak becerilerini arttırmalarını sağladıklarında, iyi nitelikli çalışanlarla dolu bir
işyeri yaratmış olmaktadırlar. Bu da pozitif bir iş çevresinin oluşmasını, diğer çalışanlar
tarafından yaratılan karışıklığın ortadan kalkmasını sağlayarak çalışanların müşterilere en iyi
hizmeti sunmaya odaklanmasına sebep olmaktadır (Wright vd., 2003:25-26). Böylece örgütün
performans düzeyi yükselmekte, iç ve dış çevresi sürekli olarak gelişme göstermektedir.
Performans yönetimi, insan kaynağının sürekli yüksek performans düzeyinde tam
kapasiteyle çalışmasını sağlamak, örgüt kültürünü güçlendirmek veya değiştirmek gibi İKY
içerisinde bir takım işlevleri yerine getirmektedir (Erdil vd., 2004:118). Bazı örgütler yüksek
performans düzeyini uzun bir süre devam ettirebilmektedir. Bu bağlamda çalışanların bağlılık
ve motivasyonları, eğitilme şekillerinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında örgütler, yüksek
bağlılık seviyeleri oluşturmak için insanlara bir menfaat sağlamanın ve ne yaparlarsa
yapsınlar önemli olduklarını belirtmenin gerekli olduğunu kabul etmişlerdir (Burke, 2006:36).
Örgütlerde performansı arttırmak için ödüllendirme yöntemi de uygulanabilir. Örneğin
kalite, verimlilik ve karlılık her bir çalışanın ücretine %20’lik bir artış getirebilir (Harrison,
2003:291). Örgütler aynı zamanda çalışanlarının performansını geliştirmek için onların
geçmişteki performansları konusunda geribildirim sağlayabilirler. Çalışanların performansını
değerlendirmek, güçlü ve zayıf yönlerini bildirmek, örgütün karlılığını ve verimliliğini
arttırmada önemli faktörler olmaktadır. (Kurtz, 2006:303)
Bir örgütün performans yönetim sistemi oluşturulurken, birey ve takım hedeflerinin
örgütün hedefleriyle bütünleşmesine özen gösterilmelidir. Personel çıkarlarını örgütsel
hedeflerle uyumlaştırmak, çalışanların kullandığı süreçler üzerinde sağduyu oluşmasını
sağlamaktadır ve örgüte fayda sağlayan çıktılar için teşvik yaratmaktadır. Örgütler
kristalleşmiş hedeflerini açık hale getirebildikleri sürece İKY’ni yönlendiren konular kabul
edilebilir bir performans ortaya çıkaracaktır. Ancak çalışanların önüne hedef koymaktansa,
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aşağıdan yukarıya doğru örgütün genel amaç ve değerleri çerçevesinde çalışana kendi
amaçlarını oluşturma fırsatı verilmeli ve hedefler üzerinde bir fikir birliği oluşturmaya
çalışılmalıdır (Liao, 2005:297; Armstrong, 2006:144; Dessler, 1994:313).
STRATEJİK İKY ETKİNLİĞİ VE FİRMA PERFORMANSI
Örgütlere öncülük etmede insanın stratejik önemi bugüne kadar hiç bu kadar merkezi
bir nokta olmamıştır (Cooper, 2006:16). Huselid ve arkadaşları (1997;171) yaptıkları
çalışmalarda İKY’nin etkinliği ile üretkenlik, nakit akışı ve piyasa değeri arasında ilişki
olduğunu bulmuşlardır. Stratejik İKY, örgüt amaçlarına ulaşılmasında insan sermayesinin
önemini netleştiren içten tutarlı politika ve uygulamalarla başarının tasarlanması ve
gerçekleştirilmesi gereğine işaret etmektedir.
Bütün örgütler belirsizliğin hızla arttığı bir çevrede faaliyetlerini sürdürmek zorundadır
ve bu çevrede müşteri ihtiyaçlarına çok daha fazla önem vermeli, yüksek kaliteli, isteğe göre
uyarlanmış ürün ve hizmetler sunmalıdır. Bu gibi durumlarda İKY’ne yenilikçi ve gelişimsel
yaklaşımlar çalışanın esnekliğini, uyum yeteneğini ve örgüte karşı olan sorumluluğunu ortaya
çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu da örgüte evrensel bir anlam katmaktadır. Endüstriyel ürün
pazarı herhangi bir şekilde tahmin edilenden çok daha fazla çeşitlendirilmişse, İKY’nin
etkililiğini kanıtlaması için bir gerekçe kalmayacaktır. Bugün, maliyet kontrolü veya maliyet
liderliği önemini korumaktadır ve bir İK stratejisinin maliyet azaltma, rakamsal esneklik ve
sayılar üzerindeki itinalı kontrolü, İK stratejilerinin etkililiğini daha açık bir şekilde ortaya
koyacaktır (Hoque, 1999:126).
Yoğun rekabetle baş etmek isteyen bir örgüt maliyet minimizasyonunu temel alan
stratejiler izlemeye karar verdiğinde arzulanan rol davranışlarını sağlayabilmek için kısa
dönemli sonuçlara odaklanan performans değerlendirme sistemleri, iyi tanımlanmış ve
uzmanlaşmış işler, eğitim-geliştirme programları ve işgücü pazarındaki ücret oranlarını
sürekli izleyen prosedürler gibi İK uygulamalarını tercih etmelidir (Barutçugil, 2004:64-65).
Eğer örgütler İKY kontrol sistemlerinin uygun bileşenlerini kullanmazlarsa üst üste yaşanan
başarısızlıklar, performans düşüşlerine sebep olacaktır. Bu yüzden örgütler stratejik amaç ve
hedeflerini İKY ile bağlantılı hale getirmek mecburiyetindedir (Liao, 2005:306). Stratejik
İKY’nin etkililiği aşağıdaki faktörlere bağlıdır (Huselid vd., 1997:176):










Takım çalışması,
Çalışanların katılımı ve personel güçlendirme,
İş-gücü planlaması / esneklik ve gelişme,
İş-gücü üretkenliği / verimliliği ve çıktıların kalitesi,
Yönetim ve idare gelişimi,
Yöneticiler için başarı ve gelişmenin planlanması,
Sorunların tanımlanmasını ilerletmek / stratejik çalışmalar,
Çalışan ve yönetici ilişkileri,
İş / aile programları.

Dinamik olarak bütünleşmiş fonksiyonel ve operasyonel İK bilgi sistemlerinin eksikliği
çalışma koşullarında, iletişimde, zaman yönetiminde, koordinasyon ve işbirliğinde, eğitim ve
stratejinin gerçekleştirilmesinde işlevsizliklere yol açmakta, bu işlevsizlikler kaynakların boşa
harcanmasıyla (ek değer kaybı) sonuçlanmaktadır. Sonucunda fark edilen belirtiler görev
yerinde olmama (manevi olarak), iş kazaları, personel devir hızı, ürün ve hizmetlerde kalite
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noksanlığı ve direk üretim kayıplarıdır. Bu göstergeler örgütlerde gizli maliyet olarak
adlandırılmaktadır. Çünkü bunların ekonomik performans üzerindeki etkisi finansal üniteler
tarafından ölçülememektedir. Örgütlerdeki muhasebe, bütçeleme ve diğer finansal
yönlendirme araçları bireyleri engellemektedir ve aynı zamanda örgütsel gelişmeye, örgütsel
öğrenmeye iyi uyarlanmış değildir. Bireyleri belirlenmiş sınırlarla kalıplaştırmaktadır. Sürekli
öğrenen, gelişen bireyler yaratıcılıklarında sınır tanımamalı, belirli çerçevelere
yerleştirilmemelidir. Örgütlerin finansal yönlendirme araçları bilgi sistemleri ile
bütünleştirilmeli, daha sonra örgütün sosyo-ekonomik boyutu hesaplanmalıdır (Savall,
2003:33-37).
SONUÇ
Küreselleşme ve onun etkisiyle artan rekabet koşulları, örgüt performansını arttırma
girişimlerini sürekli hale getirmiştir. Örgüt performansının arttırılması ise mali ve teknolojik
sermayeden çok insan sermayesinin etkin kullanımına bağlı bir hal almıştır. Özgürce
düşünebilen, ihtiyaç ve beklentileri karşılanan, motivasyonları sağlanan insan kaynaklarından
oluşan bir örgüt kültürü, firma performansını arttıran yegane ayırt edici güç olmaktadır. Bu
nedenle rakiplere oranla üstün performans sağlayan insan kaynağına düşünce bazında değil
uygulama kapsamında gereken stratejik önem verilmelidir. Bu bağlamda bütün örgüt
gruplarında fiilen uygulama sürecinde olan geleneksel personel yönetimi kalıplarından bir an
önce çıkılmalı stratejik İKY yaklaşımı eksiksiz ve sınırlandırılmamış bir biçimde uygulamaya
geçirilmelidir.
Örgüt stratejileri ile bütünleşmiş stratejik İKY çalışanların psikolojik, sosyolojik,
davranışsal durumlarını yüzeysellikten uzak bir biçimde incelemektedir. Firma performansını
arttırıcı yönde çalışan davranışlarının yönlendirilmesi için gereken stratejik uygulamaların
aktifleşmesinde stratejik İKY en etkin birim olmaktadır. Örgütlere sıçrama etkisi sağlayacak
tek sınırsız güç kaynağı olan insan unsurunun bu yönde aktif kullanımı için liderler ve
yöneticiler gereken stratejik İKY çalışmaları ile bütünleşmeli, bu çalışmaları ivmesi
düşmeksizin desteklemelidir. Çünkü rakip firmalarla teknik, fiziki ve maddi yönden eşit
düzeye gelinebilmekte ve rekabet gücü düşebilmektedir. Sürdürülebilir rekabetçi örgüt
performansı için insan kaynağına gösterilmesi gereken stabil önem düzeyi her zaman
korunmalıdır. Bunu sağlayacak tek örgüt birimi olarak da stratejik İKY birimlerinin
kurulmasına ve üst yönetim ile bütünleşik olarak aktif çalışmasına özen gösterilmelidir.
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YEREL YÖNETİM VE MERKEZİ YÖNETİMİN GÖREV PAYLAŞIMI

Sezen GÜNGÖR∗
ÖZ
Değişen dünya düzeni içinde sosyal toplumların ihtiyaçlar hiyerarşisinde bazı
değişmeler gözlenmektedir. Alt basamaklarda yine fizyolojik ihtiyaçlar varlığını korurken üst
basamaklarda yer alan ihtiyaçlar değişmiş ve çeşitlenmiştir. Artık bireyler sosyal toplum
anlayışının da gerektirdiği şekilde değişen ihtiyaçlarını karşılamada çok ve değişken yollar
izlemeye başlamışlardır. Söz konusu bireysel ihtiyaçların karşılanmasında kişilerin farklı
tutumları olabilmektedir. Hukuken reşit sayılan bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaya
başlaması ve aile desteğinden vazgeçmesi, bireysel ihtiyaçların giderilmesinde izlenen bir yol
olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında ise yeterli
nüfusa sahip (ki burada kullanılan yeterli nüfus, kendi bütçesini oluşturabilecek kadar gelir
sağlamasına yetecek anlamında kullanılmıştır) bölgelerin kendi kendilerini yönetme çabası
gözlenmektedir.
Sosyal devlet kavramının tanımında en basit anlatımla sınırlar içindeki tüm
vatandaşların ve genel olarak toplumun refahını sağlamak yatar. Günümüzde bütün
devletlerin amacı da bunun üzerine kurulmuştur. Artık devletler gerek merkezi yönetimler
tarafından gerekse yerinden yönetim mekanizmaları aracılığıyla, bireylerin refah düzeyine
arttırma çabası içine girmişlerdir. Ancak hangi ihtiyaçların hangi yönetim tarafından
karşılanacağı çoğu zaman net bir şekilde ortaya konamamış, sınırları iyi çizilse bile hizmetten
yararlananlar ile hizmetin bedelini ödeyen kesimler birbirinden farklı olabilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Yerel yönetim, görev bölüşümü

∗
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DIVISION OF TASKS BETWEEN LOCAL ADMINISTRATION
AND CENTRAL ADMINISTRATION
SUMMARY
Some changes are observed in the hierarchy of requirements of social communities in
the new word order. Physiological requirements of the people, who occupy the high ranks of
the society, have been varied and changed while they still keep protecting their existence
amongst the lower ranks. Individuals have started to follow up various and different paths in
order to satisfy their requirements which have been varying as per this social community
understanding. People might behave differently to fulfill their own individual requirements.
Starting of the people, who has reached a lawful age, to be able to meet their own needs,
and giving up from the family support, might be considered a path which has been chosen to
satisfy their own requirements. Apart from this, self-management affords of the regions,
which have enough population ( enough population expression is used here to describe a
population who are able to earn an income to enable the forming their own budget) to fulfill
the communal requirements , are also being observed.
Generally, providing social wealth of the people and community within the borders is
what it lies in the definition of Social Community expression. In our today’s world, providing
social wealth to their citizens is the sole purpose of all the states in the world. The states of
the world are struggling to increase the social wealth of their fellow citizens through central or
local administration mechanisms today. But, which requirements should be fulfilled by which
administrations have not been clearly set forth, or the ones who pay the cost of the services
and benefit from them have always been different regardless how good the services have
been defined and underlined.
KEY WORDS: Local Administration, Division of Tasks

2

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

GİRİŞ
İnsan toplumsal bir varlık olduğundan, bir arada yaşamaktan kaynaklanan çeşitli kamusal
hizmetlere gereksinimi vardır. Yerel topluluğun bireylerinin ortak gereksinimleri, merkezi
yönetim tarafından da karşılanmakla birlikte çoğunlukla yerinden yönetimler tarafından
karşılanmaktadır.1 Asıl sorun söz konusu hizmetlerin yönetimler arasında adil bir şekilde
paylaşılmasında ortaya çıkmaktadır. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar var olmakla beraber
ülkemizde yönetimler arası görev paylaşımı genel olarak aşağıda incelenmiştir.
1. Yerel yönetimlerin görevleri
Yerel yönetimlerin görevleri, asıl olarak önemlerinde gizlidir. Gerek değişen ve gelişen
dünya düzeni içinde toplumların devletten bekledikleri hizmetlerdeki değişimler gerekse
yenidünya düzenine uyum sağalamaya çalışan ve demokratik seçimle göreve gelmelerinin
bilinciyle topluma daha iyi hizmet sunma düşüncesinde olan yerel yöneticilerin hizmet
farklılaştırmaları, yerel yönetimlerin görevlerini nitelik ve nicelik açısından değiştirmiştir.
Bunun bir sonucu olarak dünyanın her ülkesinde yerel yönetimlerin sundukları hizmetlere
ilişkin tam ve kesin bir tanım yapılamamıştır.
Ancak, birçok ülkede bazı temel hizmetlerin, bu hizmetlerin niteliği gereği yerel
yönetimler tarafından yerine getirildiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi
birçok ülkede yerel yönetimler aynı temel hizmetleri yerine getirmektedirler.2
Elektrik Gaz
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Fransa
Almanya
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İtalya
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+
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Tablo 1‐Bazı AB ülkelerinde yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetler3
1

KAYA, Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, TODAİE Yayını, Ankara, 1992, s.1; Aktaran: Ahmet BERK,
Sayıştay Başdenetçisi, Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri, Sayıştay Dergisi, Sayı:49, s:47
2
İrfan TÜRKOĞLU, Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları:Türkiye’de Belediyelerde Mali Özerklik ve
Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması, Doktora Tezi, Ankara, 2007 s:28
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Yerel yönetimlerin görevlerinin tayininde farklılıklar görülse de görev belirlenirken
dikkate alınacak en önemli husus yerel yönetimin optimum hizmet alanın belirlenmesi ve
buna göre görevlendirme yapılmasıdır. Bu gerek hizmet kalitesi açısından gerekse
ekonominin doğasında olan kıt kaynakların en verimli kullanılabilmesi açısından önemlidir.
Her ülkede yerel yönetimlerin üstlendikleri görevler tabloda da gösterildiği üzere
değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak yerle yönetimlere verilecek görevlerle ilgili
olarak bazı genel ilkeler de benimsenmemiş değildir.
Bu yönetimlere görev ve yetki verilmesinde üç temel ilke uygulanmaktadır:4
1- Genel yetki ilkesi; Kanunların yasaklamadığı ya da başka yönetim birimlerine
bırakılmamış olan tüm hizmetlerin yerel yönetimler tarafından görülmesine yetki
verilmesidir. Bu ilke, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde uygulama alanı bulmuştur.
2- Yetki ilkesi; Bu ilkenin uygulandığı İngiltere gibi ülkelerde, yerel yönetimler sadece
yasama organının açıkça yetkilendirdiği konularda yerel hizmet yürütmekle
yükümlüdür. Başka bir deyişle, yerel yönetimlerin görmek istediği her yeni hizmet
için vesayet makamı ve merkezi yönetimden yetki almaları gerekmektedir.
3- Liste ilkesi; Liste ilkesinin uygulandığı ülkelerde yerel yönetimlerin görev ve yetkileri
kanunlarla bir liste halinde tek tek sayılarak belirlenmekte, böylece bu yönetimler
sadece yasalarla kendilerine verilmiş olan hizmetleri yerine getirebilmektedirler.
2. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki görev bölüşümünde uygulanan
kriterler
Toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde kamu ekonomisi kısmında yer alan kamusal
ihtiyaçların sunumu özellikle devlet denilen örgütün içinde yer alan idari teşkilatın görev
sahası kapsamında değerlendirilir. Bu anlamda idari teşkilatın içeriğini merkezi idare ve
mahalli idare başlıkları altında sınıflamak gereği ortaya çıkmıştır. İnsanın belirli bir yöre ve o
yörede bir yerde yaşadığı düşünülürse o yerin diğer başka yöre ve yerlerden coğrafi, sosyal,
yaşamsal v.s. farlılıkları mutlaka vardır ve bu konuda bölgeler arasında hizmet sunumunda da
farlılıklar oluşmasının kaçınılmaz olacağı söylenebilir. Bu durum ihtiyaçların karşılanmasında
3

Nihat FALAY, Avrupa Birliğinde Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Avrupa Birliğine Geçiş süreci ve Türk Kamu
Maliyesinin Uyumu 17. Sempozyumu, Ankara, 2002. Aktaran: Türkoğlu, a.g.e., s:28
4
Türkoğlu, a.g.e., s:189
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mahallinde bir idarenin kurulması gerekliliğini de öne çıkarmaktadır. Merkezi idare yanında
mahalli idarenin oluşturulması devletin kamusal karşılama görevini gerçekleştirmesinde
kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak önemli olan konu hangi ihtiyaçları ve bunlara bağlı olarak
hangi hizmetleri bu idareler karşılayacaktır? Bu soruya verilecek cevap basit olacaktır.
Bölgeye ait ortaya çıkan ihtiyaçları o bölge idaresi tarafından karşılanmalıdır.5
Görev bölüşümü, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında hangi tür hizmetlerin
merkezi yönetim kuruluşlarınca, hangilerinin yerel yönetimlerce yerine getirileceğinin
belirlenmesidir. Burada asıl amaç hizmetlerin en etkin biçimde sunacak kuruluşlarca yerine
getirilmesidir.6
Kamusal ihtiyaçların karşılanmasında görev bölüşümünden önce söz konusu ihtiyaçların
neler olduğu önemlidir. Çetinkaya, kamusal ihtiyaçları şu şekilde sınıflandırmıştır.7
•

Tam kamusal mal ve hizmetler: Özel ekonomi tarafından üretilemeyecek büyüklükte olan

fiziki olarak bölünemeyen, kişilerin birlikte tükettikleri, bireysel olarak fiyatlanamayan,
tüketimleri bireyler arasında rekabete konu olmayan, finansmanı vergilerle sağlanan, dışsal
fayda yayan mal ve hizmetlerdir. Ulusal düzeyde sunulan tam kamusal mal ve hizmetler; dış
güvenlik, iç güvenlik, diplomasi, koruyucu sağlık, zorunlu eğitim... Mahalli düzeyde sunulan
tam kamusal mal ve hizmetler; sokak aydınlatma, köprü, kavşak, park ve bahçe
düzenlemeleri, imar planı…
•

Yarı kamusal mal ve hizmetler: Tam kamusal malların aksine fiyatlandırılabilmeleri ve

faydasının

yayılabilmesi

açısından

değerlendirildiğinde

tam

kamusallık

özellikleri

azaldığından bu mallar yarı kamusal olarak nitelendirilir. Bu açıdan bu mallar piyasa
tarafından da üretilip pazarlanabilmektedirler. Ancak tamamen piyasaya bırakılmazlar, devlet
tarafından da üretilirler. Ulusal düzeyde sunulan yarı kamusal mal ve hizmetler; yüksek
öğretim, ileri sağlık hizmetleri… Mahalli düzeyde sunulan yarı kamusal mal ve hizmetler;
kanalizasyon, kaldırım, itfaiye hizmetleri…
•

Özel mal ve hizmetler: Bu tür mal ve hizmetlerin özellikleri pazarlanabilmeleri, faydanın

içsel olması, fiyatlanabilmeleridir. Bu malların üretimi piyasa ekonomisi modelinde piyasa
tarafından yapılır. Ancak devlet ekonominin durumuna göre bir müdahale aracı olarak bu tür
5

Doç. Dr. Özhan ÇETİNKAYA, Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Yayınları, 2009, s:18
Türkoğlu, a.g.e., s:190
7
Çetinkaya, a.g.e., s:18
6
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malların üretimine girebilir. Ulusal düzeyde sunulan özel mallar; telekomünikasyon, posta
hizmetleri… Mahalli düzeyde sunulan özel mal ve hizmetler; ekmek üretimi, ulaşım…
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda merkezi yönetim ile yerel yönetimin görev
bölüşümünde uygulanan kriterler şunlardır:
A) İktisadi kriterler
İktisadilik kriterine göre, bir hizmet hangi idare tarafından daha düşük maliyetle üretilip
halka sunulabilecekse o idareye verilmelidir. Bölge halkının, ödedikleri vergilerle, kendilerine
sunulan hizmetler arasında bir paralelliğin olması, mali adalet ilkesinin bir gereğidir.
Hizmetlerin bölüşümünde iktisadi unsur önemli bir etkendir. Hizmetin en ekonomik ve etkin
biçimde hangi idare tarafından yürütüleceği önemlidir. Esas olan görevin veya hizmetin halka
en yararlı, en ucuz ve en çabuk hangi kuruluş tarafından yerine getirileceğidir.8
İktisadilik kriterinin temelinde ekonomik etkinlik yatmaktadır. Ekonomik etkinlik ise kıt
kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması esasına dayalıdır. Yani söz konusu
hizmetin sunumunu ekonomik açıdan ele aldığımızda karşımıza bazı alt başlıklar çıkacaktır;
•

Hizmetin faydasının yayıldığı alan; Bölgesel olarak bakıldığında eğer söz konusu

hizmetten sadece bölge halkı yararlanacaksa bu hizmetin yerel yönetim tarafından yerine
getirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, daha geniş bir coğrafi alan içinde yaşayan bireylerin
faydalanacağı bir hizmetten söz ediliyorsa bu merkezi yönetim tarafından üretilmeli ve
sunulmalıdır.
•

Hizmetlere olan talebin optimum düzeyde belirlenmesi; Yerel yönetimlerin sunmakla

yükümlü oldukları hizmetlerin türleri, bazen miktarı ve sırası kanunla önceden belli edilmiş
ve görülmesi hukuken zorunlu hale getirilmiştir. Bu sebeple hizmetin türünü ve sırasını
saptamakta yerel yönetim birimleri sanıldığı kadar özgür değildirler. Türkiye’de de
belediyelerin öncelikle gerçekleştirmek zorunda oldukları hizmetler Belediye Kanunu’nda
ayrı ayrı sayılmak suretiyle belirtilmiştir.9 Hizmetin başlangıçtan iyi değerlendirilip
değerlendirilememesi onun yerine getirilme etkinliğini arttıran önemli bir faktördür. Yerel
yönetimler, bazı hizmetlerin düzeyini tespit ve sıralamasını yapma bakımından, merkezi
yönetime oranla daha yüksek bir etkinlik sağlarlar. Çünkü yerel yönetimler, diğer yönetim
8
9

Türkoğlu, a.g.e., s:194
H. NADAROĞLU, Mahalli İdareler, Beta, İstanbul, 1996. Aktaran; Türkoğlu, a.g.e., s:196
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birimlerine göre oranla daha küçük tüketim birimleri olduğundan, hizmetlere olan talep
konusunda fertlerin tercihlerini daha iyi yansıtmaktadırlar. Bu sebeple yerel taleplere uygun
hizmetleri sunmak bakımından daha avantajlı bir konuma sahiptir.10
•

Dışsallıkların giderilmesi sorunu; kaynakların optimum etkinlikle kullanılması

amacından uzaklaşılmasına, bazı sapmaların meydana gelmesine sebep olan en önemli
faktörlerden biri dışsallıklardır. Bir yerel yönetim birimince üretilen hizmet, o yerel çevrede
bulunan diğer kişileri etkileyip pozitif veya negatif dışsallıklara sebep olabilmektedir.11
B) Geleneksel kriterler
Merkezi ve mahalli idareler arasında hizmetlerin bölüşümü iktisadiliğin dışında geçmişte
yapılan uygulamaların günümüzde de devam etmesi şeklinde olabilir. Ancak bu bölüşümler
iktisadilik ya da dışsallık düşünüldüğünde rasyonel olmayabilir.12
Hizmetlerin bölüşülmesinde o ülkede yerleşmiş geleneklerin yanı sıra yeni uygulama ve
hizmet beklentilerinin de etkisi vardır. Yıllardır yerel yönetim veya merkezi yönetim
tarafından yapılmakta olan hizmetler aynı idareler tarafından yapılmaya devam etmektedir.
Genel olarak bütün ülkelerde durum böyledir. Türkiye’de bu alanda bazı gelişmeler ve
değişiklikler olmuş, daha önceleri yerel yönetimlerin yüklenmiş olduğu hizmetlerin bir kısmı
giderek merkezi yönetimlere devredilmiştir. Önceleri ilköğretim tamamen il özel idarelerinin
yükümlülüğü altında ve ilkokul öğretmenleri 1950 öncesine kadar aylıklarını bile il özel
idarelerinden alırlarken şimdi bu tür hizmetler merkezi idarenin yetki ve sorumluluğu altında
yürütülmektedir.13
3. Merkezi yönetim tarafından verilen hizmetler
Kamu hizmetlerinde merkezi yönetimin görev ve sorumlulukları tahmin edileceği üzere
oldukça fazladır. Ancak bu görevler ülkenin tamamına hitap eden, başka bir deyişle bireysel
olarak fiyatlanamayan, bölünemeyen hizmetlerdir.
Topluma sunulacak bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden sunulmasını
sağlayan merkezi yönetim, ulusal yasama ve yürütme organının kararları doğrultusunda
10

Yenal ÖNCEL, Mahalli İdareler Maliyesi İstanbul 1992. Aktaran: Türkoğlu, s:20 Aktaran; Türkoğlu, a.g.e.; s:196
Türkoğlu, a.g.e. s:197
12
Çetinkaya, a.g.e., s:47
13
Türkoğlu, a.g.e., s:198
11
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ülkenin her yerine hizmetlerini götürür ve yine bunların finansman kaynaklarını da aynı
boyutlarda sağlamaya çalışır. Söz konusu hizmetler genelde ülke sınırları içerisinde yaşayan
kişilerin topluca tükettiği veya dışsallığı ülke boyutlarına yaklaşan nitelikteki ihtiyaçların
giderilmesi için yapılan faaliyetlerdir.14
Bir ülkede kamu hizmetlerinin merkezileştirilme nedenleri genel olarak şöyledir;
1- Gelirlerin merkezileştirilmesi: Devletin en önemli gelir kaynağı olarak ifade edilebilecek
vergi gelirleri başta olmak üzere, iç-dış borçlanma, sermaye piyasası ile gelir yaratma gibi
kaynaklar merkezi otorite tarafından daha rahat bulunabilmektedir. Her ne kadar yerel
yönetimlerin de kendine göre gelir kaynakları var ise de merkezi yönetimin sahip olduğu gelir
payı daha büyük olduğu için bazı hizmetlerin sunumunda yerel hizmetlerin kaynakları
yetersiz kalmakta ve bu hizmetlerin merkezi yönetim tarafından sunulmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
2- Hizmet boyutlarının değişmesi: Gelişen ve değişen teknolojinin en önemli etken olduğu
hizmet boyutlarındaki değişim olgusu, merkezi yönetimin toplumun tamamına götüreceği
hizmetlerin değişmesine neden olmaktadır. En temel kamusal ihtiyaç olan içme suyu
ihtiyacını karşılamak için kurulacak barajların yerel yönetimler tarafından karşılanamaması
anlaşılır bir durumdur.
3- Siyasal nedenler: Bazı durumlarda yörenin ihtiyaçlarının merkezi otorite tarafından
karşılanması zorunlu olabilmektedir. Terör gibi nedenlerle o yöre halkının kamusal
ihtiyaçları, yerel yönetim tarafından karşılamaz olabilmektedir. Bu gibi durumlarda merkezi
otoriteye ihtiyaç vardır. Hatta bazen söz konusu hizmet kamusal bile olsa, merkezi yönetim
çeşitli yollarla özel sektörden destek almak durumda kalabilmektedir.
Merkezi yönetim genel olarak aşağıdaki hizmetlerden sorumlu olmaktadır:
1.

Genel eğitim hizmetleri, bunlara bağlı politikaların ve ilkelerin belirlenmesi ve

denetlenmesi,
14

Esra SİVEREKLİ, Yerelleşme ve Yerel Demokrasi, Türk İdare Dergisi, Sayı:431, s:122
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2.

Genel sağlık hizmetleri, bunlara bağlı politikaların ve ilkelerin belirlenmesi ve

denetlenmesi,
3.

İç güvenlik hizmeti,

4.

Dış güvelik hizmeti,

5.

Altyapı hizmetleri (toplumun tamamı tarafından ihtiyaç duyulan) adalet ve yargı

hizmetleri,
6.

Dış politika hizmetleri,

7.

Genel kamu hizmetlerine ilişkin politika ve ilkelerin belirlenmesi, yerel yönetimler ve

özel sektör tarafından sunulan hizmetlerin denetlenmesi,
8.

Yerel yönetimlere mali ve teknik destek sağlanması.
4. Yerel yönetim tarafından verilen hizmetler
Kamusal hizmetlerin yürütülmesinde giderek önem kazanan temel ilke, bu hizmetlerin

ölçek ekonomisi ve etkin kaynak kullanımı amacıyla halka en yakın yönetim birimlerince
yerine getirilmesidir. Bu nedenledir ki günümüzde bütün dünyada merkezi yönetimle birlikte
yerinden yönetim sistemi de devlet yönetimin vazgeçilmez bir unsurunu oluşturmaktadır.15
Yerel yönetimlerin sunacakları hizmetlerin belirlenmesinde esas alınacak nokta, bölgeye ait
özellikler, bölge insanın beklenti ve ihtiyaçları ve elbette ki yerel yönetimin gelir kaynakları
olacaktır. Ancak bu esaslar her ne kadar iyi analiz edilip yerel yönetimin sunacağı hizmetler
bir liste haline yönetime sunulacak düzeye getirilse de, bazı hizmetler sadece yerel yönetimler
tarafından sunulabilirken, bazı hizmetlerin sunumunda merkezi yönetim ile birlikte hareket
etmek gerekebilmektedir.
Merkezden yönetim yerine yerinden yönetim anlayışının yerleşmesi, hizmetlerde kalite ve
ucuzluğu da getirmektedir. Yerel yönetimler, 18. ve 19. yüzyıldan itibaren klasik
görevlerinden sıyrılıp daha geniş dairede hizmet sunmaya ve kentsel doku dışında bireylerin
ekonomik, sosyal ve siyasal gereksinimleriyle de ilgilenmeye başlamışlardır.16
Hizmetlerin merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki bölüşümünü, her zaman ve her
yerde geçerli olabilecek değişmez ve kesin kriterlere göre düzenlemek mümkün
olmamaktadır. Her ülkenin anayasal düzeni, gelişmişlik ve gelir düzeyi, coğrafi ve
15
16

Berk, a.g.e., s:49
Berk, a.g.e., s:48
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demografik koşulları, sosyal ve kültürel özellikleri gibi sahip olduğu farklı yapıları nedeniyle
yerel yönetimlerin üstlenmiş oldukları hizmetlerde ve hizmet yapılanmasında büyük
farklılıklar bulunmaktadır.17
1-

Sadece yerel yönetim tarafından sunulan hizmetler: Bu tür hizmetler özelliklerinden

dolayı merkez tarafından sunulamayan hizmetlerdir. Mahalli idareler tarafından sunulmaları
faydanın artmasını sağlayacaktır.

18

Tam kamusal mal ve hizmetlerden olan imar planlarının

hazırlanması, sokakların aydınlatılması gibi hizmetler, çöp toplama ve imha edilmesi gibi yarı
kamusal mal ve hizmetler ile otopark, ekmek imalatı gibi özel mal ve hizmetler yerel
yönetimler tarafından sunulmakta olan hizmetlerdendir.
2-

Merkezi yönetim ile ortaklaşa sunulan hizmetler: Mahalli idarelerin merkezi idare ile

birlikte sundukları hizmetler ile ifade edilmek istenen ortaklık şeklinde yapılan bir sunum
değildir. Ancak bu durumun bazı mal ve hizmetlerde gerçekleşmesi mümkündür. Bu başlıkta
belirtilmek istenen bir mal veya hizmetin üretimi ve sunumunun hem mahalli idare tarafından
hem de merkezi idare tarafından yapılabilmesidir.19
İki yönetimin ortaklaşa sundukları hizmetler genel olarak şunlardır.
1- Sağlık hizmetleri:
Sağlık personelinin yetiştirilmesi, salgın hastalıklarla savaş ve tam teşekküllü hastaneler açma
gibi hizmetleri merkezi yönetim genellikle üzerine aldığından ve bireysel olarak sağladığı
faydalarının çok üstünde toplu ve bölünmez faydalar ortaya çıkardığından, sağlık
konusundaki esas görev merkezi yönetime düşmekle beraber, yerel yönetimler de
kapasitelerine göre hastaneler açmakta, çevre sağlığı ve salgın hastalıklarla mücadele
çalışmalarına katılmakta, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve doğum evi gibi kuruluşlar
meydana getirmektedirler. Bunlardan ayrı olarak yerel yönetimlerin çocuk bakım evleri,
düşkünler ve yetimler yurdu yapmak ve işletmek gibi belli bir bölge ile ilgili sağlık ve sosyal
yardım görevleri de bulunmaktadır.20
Kaynakların etkin kullanımının sağlanmasında dışsallığın fazla olduğu durumlarda hizmeti
idarenin gerçekleştirmesi gerekir. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumunun
17

Türkoğlu, a.g.e. s:204
Çetinkaya, a.g.e., s:48
19
Çetinkaya, a.g.e., s:50
20
Türkoğlu, a.g.e., s:206
18
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merkezi idare tarafından üstlenilmesi ülkede bütünlüğün sağlanması açısından önemlidir.
Aynı şekilde kaynak kullanımında etkinlik açısından bölgesel tedavi edici büyük hastaneler
inşa edilip hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi de merkezi idare tarafından sağlanmalıdır.
Bunların yanında faydası bölgesel düzeyde olan ve bölgenin özel yapısından doğan
durumlarda bazı sağlık hizmetleri de mahalli idareler tarafından sunulmaktadır. Örneğin;
romatizmal hastalıklar için kaplıcaların kurulması ve işletilmesi…21
2- Çevre düzenleme ve temizlik hizmetleri:
Çevre kirliliğine yol açan şahıs ve firmaların denetlenmesi, bunlara karşı yasal
düzenlemelerin uygulanması ve önleyici tedbirlerin getirilmesi görevi büyük ölçüde yerel
yönetimlere verildiği takdirde22, ulusal boyutta sıkıntı haline gelen çevre kirlenmesinin önüne
geçilirken, yaşam standartlarının iyileştirilmesinde olumlu etki sağlar. Ayrıca yine çevre
düzenlemesi, park ve bahçe düzenlemeleri gibi hizmetler de yaşam kalitesinin arttırılmasında
önemlidir. Gerek bölgesel boyutta daha yaşanılır bir çevre, gerek ulusal boyutta daha modern
ve temiz bir ülke, gerekse AB’ye tam üyelik sürecinde ülkemiz açısından uluslar arası boyutta
çevre ile ilgili yasalarda iyileşme, yerel yönetimlerin bu husustaki yapım ve yaptırım gücüne
bağlıdır.
3- Eğitim hizmetleri:
Merkezi yönetimin görevleri arasında yer alan eğitim ve öğretim hizmetleri merkezi
yönetimin yükünü azaltmak, bürokratik işlemleri önemli ölçüde hafifletmek ve daha etkin bir
hizmet sunumu amacıyla Fransa, Almanya ve ABD gibi pek çok ülkede yerel yönetimlere
bırakılmıştır.23 Türkiye’de yerel yönetimler tarafından sunulan eğitim hizmetleri örneği
yoktur. Bu kamusal hizmet merkezi yönetim ve özel sektör tarafından sunulmaktadır.
4- Bayındırlık ve imar hizmetleri:
Ulusal boyutta ihtiyaçlar olarak görülebilecek bu hizmetler daha çok merkezi yönetim
tarafından karşılanmaktadır. Ancak sadece bölge halkının faydalanabileceği türden
sayılabilecek bayındırlık ve imar hizmetleri de vardır. Bölgeyi dış dünyaya bağlayan otoyol,
köprü vb. bayındırlık faaliyetleri merkezi yönetim tarafından yerine getirilirken, bölgenin
sınırları içinde olan ve yerel halk tarafından kullanılacak kaldırım vb. hizmetler de yerel
21

Çetinkaya, a.g.e., s:51
Türkoğlu, a.g.e., s:206
23
Türkoğlu, a.g.e., s:208
22
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yönetimler tarafından sunulmalıdır. Ayrıca son dönemde Başbakanlığa bağlı TOKİ tarafından
kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan hizmetler, yerel yönetimler ile ortaklaşa sunulan
hizmetlere önemli bir örnektir.
5- Sosyal hizmetler:
Sosyal hizmetler denince ilk akla gelen muhtaç ve acizlerin korunup kollanması, barınması,
yeme içmesi gibi faaliyetler olur. Ancak sosyal hizmetler bundan daha geniş bir tanımı hak
etmektedir. Örneğin, yüksek öğrenim gören bir öğrenciye sağlanacak burs imkânları da bir
sosyal hizmettir. Genel olarak merkezi yönetim tarafından sunulan bu hizmetler, yerel
yönetimler tarafından da sunulabilmektedir. Aslında yerel yönetimlerin bölgede yaşayan bir
öğrencinin ihtiyaçlarını daha iyi bilmesi ve ihtiyaç duyacağı burs miktarını yerinden tespit
etmesi daha kolay olacağından yerel yönetimlerin konuya daha çok eğilmesi gereğini ortaya
koyar. Diğer taraftan muhtaç ve acizlere yönelik sosyal hizmetlerin yerel yönetimler
tarafından sunulması, fayda bölünürlüğü ve yerel yönetimin kıt kaynaklarını etkin
kullanamaması açısından zor olacaktır. Zira bu hizmetin faydası ulusal boyuttadır ve mali
kaynak bölüşümünde daha az payı olan yerel yönetimlerin sırtına fazladan bir yük binmesi
anlamına gelir.
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FRANSA VE ALMANYA’DA ULUSLAŞMA SÜRECİ
VE ULUS BİLİNCİNİN OLUŞUMU

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI*
ÖZ
Bu çalışmada, ulus-devlet (milli devlet) kavramı ele alınmakta, Fransa ve
Almanya’da uluslaşma süreci incelenerek bir değerlendirme yapılmaktadır. Ulusdevletlerin ortaya çıkışı, iki farklı uluslaşma sürecine örnek gösterilen Fransa ve Almanya
örnekleri ele alınarak incelenmektedir. Vatandaşlık bağına öncelik veren Fransız uluslaşma
anlayışının kültürel değerlerden, dilden ve homojenlikten asla vazgeçmediği
görülmektedir. Almanya’da ise kan bağı ve etnik temelli kültür politikaları ve kültür birliği
anlayışı daha önde görünmektedir. Ulus-devletin gelişim sürecinin başlangıcında,
Fransa’da daha sivil yaklaşımlar hâkim iken, Almanya’da ise Alman birliği sağlandıktan
sonra, kan ve kültür bağına olan vurguların dozu azalmaya, sivil ve liberal haklar ise
genişlemeye başlamıştır. Ancak, kullanılan yöntemler farklılaşsa da, her iki ulus-devlet
modelinde ulusal homojenliği sağlamanın esas alındığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet, Alman Uluslaşması, Fransız Uluslaşması
THE FORMATION AND CONSCIOUSNESS OF THE NATION AND NATIONBUILDING PROCESS IN FRANCE AND GERMANY
ABSTRACT
In this study, we addressed the concept of nation-state; an assessment is realized by
examining the nation-building process in France and Germany. The emergence of nationstate is examined by taking France and Germany as two different examples of nationbuilding process. French concept, which gives priority to the citizenship, never gives up
cultural values of nationhood, language and homogeneity. The blood ties, ethnic based
cultural politics and cultural unity-based approach seems ahead in Germany. A more civil
approach were dominant in France at the beginning of the nation-state development
process, while liberal civil rights began to expand and to reduce the dose of the highlights
on blood and culture in Germany, only after the formation of German union. However the
methods differ, both the nation-state models are based on national homogeneity.
Keywords: Nation-State, Formation of France Nation, German Nation Building
*

Rize Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, aliriza.sakli@rize.edu.tr

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

GİRİŞ
Çağımızın yaygın devlet modeli olan ulus-devlet, bir yandan ortaya çıkış biçimleri,
diğer yandan gelişen siyasal olgulardan etkilenme yönleri bakımından, yoğun tartışmalara
konu olmaktadır.
Küreselleşme yaklaşımının ulus devleti ortadan kaldırabileceği; liberalizmin ilk
gelişme çağında, feodal beyliklerin burjuvazi karşısında yok olması gibi, bugünün ulusdevletlerinin de ulus-üstü küresel sermaye karşısında aynı akıbete uğrayacağı iddia ve
beklentisi mevcuttur.
Ulus-devletin küreselleşme karşısında varlığını devam ettirip ettiremeyeceği, ulus
bilincinin varlığını ve gücünü devam ettirmesiyle doğrudan ilgilidir. Ulusların ve ulusdevlet yapılarının, yeni ekonomik ve siyasi akımlar karşısında ne kadar direnebilecekleri,
aidiyet bilincinin gücü ve doğurabileceği fedakârlık düzeyi ile doğru orantılı kabul
edilebilir.
Yeni dönemdeki bu tartışmalar, ulus bilincinin köklerine inilerek yapılabilirse, daha
aydınlatıcı sonuçlar elde edilebilecektir. Ulusun doğuşu ve gelişimi incelenerek; ulusal
bilincin gücünün nasıl oluştuğu iyi tespit edilebilirse, ulus-devletin geçmişine yönelik bu
çalışmalar, gelecek tartışmalarını aydınlatma potansiyelini de ortaya koyabilecektir.
Kuşkusuz ulusal bilincin zayıflayışı ve buna etki eden unsurlar da bu bağlamda, son
derecede önemlidir.
Ulus-devletin geçmişi ile ilgili olan bu çalışma, yukarıdaki bağlamda, gelecekle
ilgili ipuçları da verebilecektir.
Çalışmanın kavramsal çerçeve ile ilgili kısmında, ulus ve devlet kavramları ile ulusdevlet kavramı ele alınmaktadır. Kavramlar ele alındıktan sonra, asıl araştırma konusu
olarak; Fransa ve Almanya örneğinde ulus-devletin ortaya çıkışı incelenmeye çalışılmakta
ve değerlendirme ile sonuca yer verilmektedir.
ULUS DEVLET KAVRAMI
Ulus Kavramı
Ulus (millet, nation), Latince’den gelip bütün modern dillere yerleşen eski bir
kavramdır. Ortaçağdaki haliyle etnik ve dille ilgili içeriğin yanı sıra, belli bir alanda
nesillerin birikimi anlamına da sahiptir (Santamaria, 1998: 21). Fakat bugün kullanıldığı
anlamını 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren elde etmeye başlamıştır. Bununla birlikte,
2
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19. yüzyılda Milliyetçilik politik arenada merkezi bir konum kazanana kadar, kavramın
kullanımı genellik kazanamamıştır.
Mises (2001), ulus kavramının modern demokrasilerde hayatiyet bulduğunu ve
tamamen bireycilik düşüncelerine dayalı olduğunu belirtir. Hobsbawm (1993: 17,29)
kavramın modern anlamı ile 18. yüzyıldan daha eskiye dayanamayacağını ifade
etmektedir. Ona göre modern ulus kavramının temel karakteri modern olmaktır. Görüldüğü
gibi modern yaklaşımlar, ulus kavramının bu dönemde kazandığı anlamı ile eskiye
gidemeyeceğinde ısrarlıdır. Bagehot (2001: 51) gibi, ulusların “tarih kadar eski” olduğunu
söyleyen ilkçi yaklaşımlar, mutlak anlamda pek savunulamamaktadır.
Ulus kavramının modernliğine kuvvetli vurgular olduğunu gördükten sonra, ulus
oluşumunda modern öncesinden gelen bir şey olup olmadığı akla gelebilecektir. Anthony
D. Smith (2002: 62), modern öncesi çağları karakterize edenin etnik gruplar olduğunu
ifade etmektedir. O’na göre modern çağ bir tabula rasa* değildir. Ulus denen “karmaşık,
kolektif, kültürel birim”in üretilmesi yolunda, tarihsel deneyim ve kimlikler ile
etnikliklerin rolü vardır.
Ulusun köklerini eskiye ve kültürlere doğru götüren araştırmacılardan biri, onu
dinsel cemaat ve hanedanlık mülküne benzeten Benedict Anderson’dur. Anderson’a (1995:
26) göre ulusalcılık, bilinçli olarak benimsenmiş siyasal ideolojilerle değil, kendisine de
kaynaklık eden eski büyük kültürel sistemlerle ilişkilendirilerek incelenmelidir. Bu
yaklaşım, ulusun başlangıcını eskiye götürmekten ziyade, onu anlamada eski kültürel
sistemlerden istifade edilebileceği anlayışını sergilemektedir.
Ulus üzerine bir başka tanımlama çabası, onu dil birliği (speech community) olarak
ele alan Mises’ten (2001: 8) gelmiştir.

Dil birliğinin aidiyet duygusu bakımından

öneminin yanında, geçmişten gelen ortak bir mirasa ve geleceğe yönelik müşterek bir
kadere sahip olma duygusunun, ulusu oluşturduğu da öne sürülmüştür (Emerson, 1960:
95).
D.Schnapper (1998: 16-20) ulusun etnik grup ile devlet arasında bulunduğuna ve bu
ikisi ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ulusun etnik gruptan farkı, onun
politik olarak örgütlenmiş olması iken, devletten farkı ise ulusun yeni bir olgu olmasıdır.

*

John Lock tarafından ortaya atılmış olan kavram; daha önce bir şey konulmamış boş levha anlamına
gelmektedir..
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Eskilci yahut ilkçi görüşlerin dayandığı; etniklik, din, dil ve kültür gibi kavramları
kullanan bazı yaklaşımlar, aslında ulus kavramının modern öncesi boyutuna atıfta bulunan
modern yaklaşımlardır. Gellner’in (1992: 94) hammadde olarak eskinin kültürel, tarihsel
ve benzeri mirasını kullanan ulusçuluğun, aslında yeni koşullara uygun yeni birimlerin
kristalleşmesi olduğu görüşü, bunu anlatmaktadır.
Ulusun tanımında kültürel aidiyet ve iradi katılımı yeterli saymayan Gellner (1992:
104-109), siyasi yönetimin bu ikisine eklenmesi ile belli koşullarda, ulusun
tanımlanabileceğini belirtir. Ancak onun asıl önemli görüşü, ulusçuluğun, ulusu
dayandırdığı kültür ve gelenekleri icat ettiği iddiasıdır.
Kültürü ihtiyaca göre icat edilmiş bir unsura indirgeyen bu yaklaşım, Gellner’in
“Düşünce ve Değişim” kitabında daha da ileri götürülerek; ‘ulusların var olmadıkları yerde
ulusçuluğun onları icat’ ettiği şeklinde ifade edilmiştir. Sadece kültürlerin ve geleneklerin
değil, ulusların da icat edildiği şeklindeki bu yaklaşım, B.Anderson’un sert eleştirilerine
muhatap olmuştur.
Anderson’a (1995: 20,21) göre ulus, birbirini tanımayan üyelerinin zihninde
toplamlarının hayali olarak yaşayan; hayal edilmiş bir topluluktur. Bu yaklaşımın
Gellner’den farkı, ulusun sahtekârca uydurulmuş olduğunu değil, hayal gücü ile
oluşturulmuş olduğunu ileri sürmesidir.
Ulusların inşa edildiğini savunan Karl Deutsch, bir ulusal topluluğun, üyeleri
arasındaki karşılıklı ilişkinin yoğunluğuna dayandığı görüşünü öne sürer ve söz konusu
etkileşimin sanayi toplumunun ürünü; şehirleşme, gazete-kitap okuma, nüfusun sektörel
dağlımı gibi olgulara dayalı olduğunu ifade eder. B.Anderson (1995: 52) da bu görüşü
destekleyerek, kitap yayıncılığının ve bu suretle ortaya çıkan yayın dillerinin önemini
vurgular. Bu yolu açan temel etken olarak ise kapitalizmi görür.
Tarih, geçmiş kültürler, dil, etnik köken, var olan-icat edilen-hayal edilen ortak
değerler, bu değerlere dayalı olarak ortaya çıkan-çıkarılan-benimsenen veya benimsetilen
aidiyet bilinci, ulusu ortaya çıkarmaktadır.
Devlet Kavramı
Devlet’in en eski tasvirlerinden biri; başlangıçta hayvanlar gibi dağınık yaşayan
insanların, sayılarının artması sonucu bir araya gelmeleri ve en güçlü olana baş eğerek
4
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onun buyruğu altında birleşmeleri ile doğduğu şeklindedir. Machiavelli’nin de Discorsi’de
zikrettiği bu tanım, Eski Yunan’dan beri bilinen bir devlet açıklamasıdır (Ağaoğulları,
Köker, 1997: 188). Ancak, hayvan grupları üzerinde yapılan gözlemlere dayalı olduğu
anlaşılan bu yaklaşım, belli bir toprak parçası üzerinde egemen ve karmaşık siyasi
işbölümüne dayalı devleti izah etmede yeterli görünmemektedir.
İnsanlık tarihi; avcılık-toplayıcılık, tarım, sanayi ve bilgi toplumu dönemlerinden
oluşan, dört temel aşamaya sahip bir süreç olarak nitelendirilebilmektedir. Bu aşamaların
ilkinde, devleti oluşturacak bir siyasal işbölümü mümkün görülmemektedir. Tarım
toplumu aşamasında devletlerin kurulmuş olduğu ve çoğu tarım toplumunun devletinin var
olduğu bilinmektedir. Sanayi toplumlarında ise; devletin yokluğu değil, varlığı kaçınılmaz
görülür (Gellner 1992: 25).
Tarım toplumunun devlet modeli krallıklar ve imparatorluklar iken, sanayi
toplumunda modern ulus devlet ortaya çıkmıştır. Bilgi toplumunda ise, ulus-devlet,
internet gibi sınır aşırı bilgilenme yolları ve uluslar-üstü güçlü örgütlerle sarsılmaya ve
aşınmaya başlamış, ama yeni bir devlet modeli de henüz ortaya çıkmamıştır.
Tarım döneminin genel devlet yapılanmasının istisnasını oluşturan, eski Yunan’ın
mütevazı site devletlerine “polis” denilmiş ve Eflatun ile Aristo tarafından; ortak iyiliğin
en yüksek görünümü olarak, ahlaki değerin cisimlenmesi şeklinde görülmüşlerdir. Roma
bakış açısı, devlet kavramına hukuki unsuru katmış ve daha karmaşık bir tanım
kullanmıştır. Siyasi birlik olarak “respublica”nın tanımında Cicero; diğer bütün insani
birliklerden ayırıcı özellik olarak hukuku öne çıkarmıştır(d’Entreves, 2000: 193).
Orta Çağ’da siyasi konular için; polis, respublica, regnum, civitas sözcükleri
kullanılmış ama devlet sözcüğü devrin siyasi hayatında yer almamıştır. Söz konusu devlet
(state) kavramının, “durum” yahut “var olma biçimi” anlamına gelen Latince “status”tan
geldiği bilinmektedir(d’Entreves, 2000: 194).
“Status”tan türeyen “etat” sözcüğü, 14. yüzyıldan başlayarak, Avrupa’da, sosyal
kümeleri anlatmak için kullanılmıştır. Machiavelli, “etat” sözcüğünü; ‘genel görünümü ve
biçimi değişebilen, ancak özde hâkim çizgileri aynı kalan kolektif birlik’ anlamında kararlı
biçimde kullanmıştır (Brancourt, 2000: 179). Devlet kavramının bugünkü anlamıyla
yaygınlaşması, Machiavelli sayesinde olmuştur(d’Entreves, 2000: 195).
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Thomas Hobbes devletle ilgili görüşlerini üç maddede özetler: İlk olarak devlet,
politik ve sosyal hayattaki başka her şeyden daha iyidir. Çünkü bireylerin kendi
menfaatleri peşinde koştukları sefil durumun yerini alır. İkincisi, bireylerin menfaatçi
ilişkileri ve davranışları ile anarşiyi ortadan kaldıracak ortamın sağlanamayışı, bölünmez
güce sahip devleti zorunlu kılar. Üçüncüsü devlet ve onun yaptıkları yasal ve meşru kabul
edilmelidir.
Bireylerin menfaatlerindeki farklılık, genel kamu yararının ancak büyük bir
Leviathan* veya Ölümlü Tanrı tarafından savunulup yerine getirilebileceği görüşünü
doğurur. Bu görevi üstlenen egemen devlet, fertlerin menfaatlerinin toplamı olan kamuyu
temsil eder ve fertler için kendi rekabetçi ve kârlı işlerini görebilecekleri şartları
oluşturur(Held, 1983: 8,9).
Leviathan gibi pençesi her tarafa uzanan bir deve benzettiği devlet, Hobbes’a göre
yine de kamu yararının gerçekleşmesi ve insanların kendi işleri peşinde rahatça
gidebilmesi için gerekli ve olumludur. Hobbes, bu görüşleri ile 20. yüzyılın toplumsal
hayatın her yönünü kontrol altında tutan baskıcı totaliter devletlerini önceden tahmin etmiş
sayılabilir, ancak bu devlet yapısının yararlı ve olumlu olamayacağını kestirememiştir.
John Locke, Hobbes’un devletin varlığını ve meşruiyetini bireye bağlayan
yaklaşımını tasdik etmiştir. Ancak, bireylerin yalnızca bölünmez bir egemenlik altında
yönetilirlerse birbirleri ile barışçı yaşayabilecekleri ve serbestçe ticari bir hayat
geçirebilecekleri görüşüne temel bir eleştiri getirmiştir. Locke, insanların birbirlerine
güvenmeyip, güvenlerini kendi menfaatlerini koruyacak bir büyük güce yöneltmelerini
kuşkuyla karşılamıştır. Bu büyük gücün, baskı ve vahşetini sınırlayacak bir engel
olmadığını öne sürerek Leviathan’ı reddetmiştir.
Locke’a göre devlet, bireylerin hayatını, özgürlüğünü ve mülklerini korumak için
gereklidir. Toplum bireylerin toplamıdır ve devletten önce vardır, devlet topluma rehberlik
etmek için kurulmuştur. Devletin kurulması, bütün hakların devlete transfer edilmesini
gerektirmez (Held, 1983: 10,11). Locke’un bu görüşleri, bireyi ve toplumu devletten önde
tutan çağdaş anlayışların temelini oluşturmuştur.
Hegel’e göre devlet, aile ve toplum gibi ahlaki kurumları aşan, toplumsal evrimin
son aşamasındaki bir ahlaki topluluktur. Ona göre sivil toplumun varlık ve gelişme koşulu,
*

Leviathan; İncil’de geçen dev bir deniz yaratığı, Thomas Hobbes’un kitabının adı.
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üzerindeki aşkın devlet varlığıdır. Devlet evrensel aklı ve toplumsal iradeyi temsil eder ve
o olmadan sivil toplum evrensel özgürlüğü yaşayamaz.
Hegel’den yoğun olarak etkilenen Marks, devletin sivil topluma dayandığı ve sivil
toplum içindeki sınıfsal yapıyı yansıttığı görüşü ile ondan ayrılır. Sivil toplumu devletin
dışında kalan her şey olarak tanımlayan Marks’a göre, sivil toplum ile devlet hem
kökenleri hem de doğaları gereği farklılaşmaktadır (Şaylan, 1995: 33,34). Marksizm, temel
olarak devletin sınıfların tarih sahnesine çıkışıyla doğduğunu ve sınıfların ortadan
kalkışıyla birlikte söneceğini öne sürmektedir.
Devlet

kurumunun

zaman

içinde

değişmeyen

niteliği,

otoritesi

altında

bulundurduğu toplumsal sistemi yeniden üretmesidir. Bu noktada Marksizm ile karşıtı olan
Max Weber, benzeri görüşleri seslendirmektedir. Buna göre devletin varlık nedeni mevcut
sosyal ve politik düzeni sürdürmektir. Weber’in devlet için öne sürdüğü üç temel unsur
ünlüdür; düzenli bir yönetimi örgütlenmesi, yönetimin toplumda meşru şiddetin tekelini
elinde bulundurması ve bu tekelin belli bir coğrafi alanda geçerli olması (Şaylan, 1995:
33,34).
Yukarıdaki bilgiler ışığında bir tanım vermek gerekirse, devlet; bir toplumsal
sistemi koruyup geliştirmeyi amaçlayan, belli bir toprak parçası üzerinde egemenliğe sahip
ve örgütlü bir hükümeti olan politik topluluktur.
Ulus-Devlet Kavramı
Ulus-devlet (milli devlet) ilk olarak Batı Avrupa’da, feodal düzenden merkezi
devlet düzenine geçişte ortaya çıkmıştır. Feodal düzenin önemli aktörleri olan toprak sahibi
Feodal Beyler ve kilise ittifakına karşı, yeni zengin burjuvalar ve kral mücadeleyi
kazanmıştır. Bu sayede Batı Avrupa’da, feodal düzen gerilemiş ve merkezi devlet yapıları
oluşmuştur. Sözkonusu merkezi devlet yapıları altında oluşan bilinçlenme, ulusun
(milletin) oluşmasını sağlamış ve ulus-devletin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Ulus-devlet, 13.-17. yüzyıl arasında Kuzey-batı Avrupa’da yaşanan ve toplumsal
hayatı kökünden değiştiren kapsamlı değişim sürecinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır
(Şaylan, 1995: 16). Bu süreç içerisinde Rönesans ve Reform hareketleri, uzun din savaşları
ve karışıklıklar ile aydınlanma gibi pek çok farklı olaylar yaşanmıştır.
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İlk defa Avrupa’da oluşan ulus-devlet, yine Avrupalılar tarafından; keşifler ve
sömürgeleştirmeler yoluyla dünyanın diğer taraflarına taşınmıştır. Bazen de Avrupa
kolonyalizmine tepki olarak ulus-devletler ortaya çıkmıştır.
Evrensel

ölçekte

yaygınlık

gösteren

ulus-devletleri

üç

grupta

toplamak

mümkündür. Bunlar; Avrupa ve çevresindeki ulus-devletler, Amerika kıtasında olduğu gibi
yerli halkın ortadan kaldırılması ve yerine göçmen bir halkın getirilmesi suretiyle
oluşturulan ulus-devletler ve 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan
sömürgelikten kurtulma amaçlı ulus-devletlerdir (Erozden,1997:8-10).
Ulus ve devlet çiftinin hangisinin önce var olduğu sorusuna Polonyalı Josef
Pilduski, ulusu oluşturanın devlet olduğunu ve bunun aksinin sözkonusu olmadığını ifade
ederek kestirme bir cevap vermiştir (Santamaria, 1998: 20). Devletin ulusu inşa ettiği veya
uluslaştırma araçları ile kendi ulusunu yarattığı (Erozden,1997: 125) şeklindeki görüşler
de, bir ölçüde bu görüşle uyuşmaktadır.
Buna karşılık, ulusun çok eski tarihlerden beri var olan etnik yapıların veya eskiye
dayalı kültürün bir sonucu olduğu görüşünü savunanlar ise, ulusun devleti oluşturduğunu
öne sürmüş olmaktadırlar.
Gellner’e (1992: 28) göre ulus ve devlet birbirinden bağımsız ve ayrı süreçlerde
oluşmuşlardır. Devlet kesinlikle ulusun yardımı olmadan ortaya çıkmıştır, bazı uluslar da
devletin inayeti olmadan ortaya çıkabilmiştir.
Devletin inayeti olmadan ortaya çıkan uluslar, devletten önce oluşmuş ve daha
sonra devletlerini kurmuş veya bu çaba içine girmişlerdir. Demek ki, bazen devlet ulusu,
bazen de ulus devleti oluşturabilmektedir.
Gellner (1992: 98), ulus için uygun atmosferin oluşumunda, ulusal eğitim ve
iletişim sistemini gerekli görür ve bunun sahibi ve koruyucusu olarak da devleti kabul eder.
Ancak, bir halk, sözkonusu araçları devlet olmadan kullanma imkânı bulabilirse, o zaman
ulusun oluşumu devlet olmadan da sağlanabilir.
Ulus-devlet, “tüccar yazıhanesinin kılıçtan daha keskin olduğu” (Gellner, 1992:
158), güç ilişkilerinin tüccar lehine değiştiği dönemde oluşmuştur. Benedict Anderson
(1995: 52-54), ulusun, dolayısıyla ulus-devletin ortaya çıkışında en başat rolü kapitalizmin
oynadığı görüşündedir. Ona göre, kitap basımında ve halk dillerinin yaygınlaşmasındaki
olumlu etkisi, yeni devlet tipinin oluşumunda kapitalizme en önemli rolü vermek için
8
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yeterlidir. Bir diğer önemli etken, bazı monarkların, mutlak iktidarlarını kurma yolunda
halk dillerinden idari merkezileşmenin bir aracı olarak yararlanmalarıdır.
Weber’e göre ise modern devlet, kapitalizmin etkisiyle ortaya çıkmış değildir.
Aksine ondan öncedir ve kapitalist gelişmeleri desteklemiştir (Held ,1983: 36).
Anderson ve Weber’in bu konuda farklı görüşleri savunmaları, kapitalizm
kavramıyla kastettikleri olguların farklılığından kaynaklanıyor olmalıdır. Weber,
kapitalizm kavramıyla olgunlaşmış liberal ekonomik sistemi kastederken, Anderson
kapitalizm çerçevesi içinde değerlendirilebilecek tekil olguları bu kavramla ifade
etmektedir. Bu duruma göre, kapitalist olgular ulus-devletin ortaya çıkışını sağlarken, ulusdevlet de kapitalist sistemin oluşumunu desteklemiştir denilebilir.
Sanayileşme, ulusal piyasa ekonomisi, kamu okul sistemi ve askerlik eğitimi, ulusal
toplumu oluşturarak toplumsal değişimi sağlamıştır. Bunun sonucunda ulus mensubiyeti,
dinsel mensubiyetin yerini alarak, ana itici güç haline gelmiştir (Iggers, 2005).
Ulus-devlet denildiğinde, devlet ile ulusun birbirine ait olduğu ve her ikisinin
birbiri için var olduğu algılanmaktadır. Devlet, sınırlarla belirlenmiş bir toprak parçası
üzerinde, ulus adına egemenliği kullanmakta ve bu şekilde meşruiyet kazanmaktadır.
ULUS DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI
Ulus-devlet modeli ilk defa Avrupa’da ortaya çıkmış ve dünyanın geri kalan
bölgelerinde, Avrupa modeli örnek alınarak ulusal birlik ve bağımsızlık talepleri ile
birlikte, ulus-devletler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu demek değildir ki, Avrupa’da tek
örnek bir ulus-devlet modeli sözkonusudur. Sözgelimi Alman ve İtalyan örnekleri ile
İngiliz ve Fransız ulus-devlet modellerinin farklılıkları bir hayli fazladır (Emerson, 1960:
103).
Bu konuda önemli bir ayrım Hans Kohn tarafından öne sürülmüştür. Buna göre
liberal ve sivil Batı modeline karşılık liberal olmayan ve etnik Doğu ulus anlayışı
sözkonusudur. Ona göre, Batı tipi ulus-devlet modeli; Britanya, Fransa, Hollanda, İsviçre
ve ABD’yi içine almaktadır ve sonuncusu hariç, bu ülkelerde ulus ulusçuluktan önce
oluşmuştur. ABD’de ise eşzamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Etnisite ve geleneksel kültüre
odaklanan Doğu tipi ulus-devlet denildiğinde, akla Almanya gelmektedir (Kuzio, 2002:
2,3).
9
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Aşağıda, Batı tipi ulus-devlet modeline örnek olarak Fransa, Doğu tipi modele
örnek olarak da Almanya ele alınmaktadır.
Fransa’da Ulus-Devlet’in Ortaya Çıkışı
Evrensellik iddiasındaki Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı, Krallıklar
kendi uyrukları ile bir bütün oluşturduklarını öne sürmüşlerdir. 12. ve 13. yüzyıllarda
Fransız hukukçular, Kralın kendi krallığı içinde İmparatordan bağımsız olduğu görüşünü
savunmuşlardır. 1202 yılında Papa III. Innocentius’un Fransa Kralının dünyevi işlerde
herhangi bir üst makama bağlı olmadığı şeklindeki beyanı, buna önemli bir dayanak
oluşturmuştur. 14.yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Fransa Krallığı; başını kralın, gövdesini
ise uyrukların oluşturduğu bir bütün olarak düşünülmektedir (Erozden,1997: 49,50).
14. ve 15. yüzyıllarda Krallığı öne çıkaran iki önemli gelişme yaşanmıştır.
Bunlardan biri; Kralın Kilise ve Lordlar üzerindeki gücünü pekiştirmesi ile askeri, hukuki
ve mali alanlarda egemenlik hakkını kullanması ve bürokrasiyi oluşturmasıdır. İkincisi ise,
dil ve din temelinde bir kültürel bütünleşmenin bu oluşumla birlikte gerçekleşmesidir
(Dieckhoff, 2005).
Ulus-devletin oluşumunda önemli bir yere sahip olan bir başka unsur “vatan”
kavramıdır. 13. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan vatan kavramı, uğrunda can
verilecek bir değere dönüşürken, feodal değerlerin yerini almış olmaktadır. 14. ve 15.
yüzyıllarda, feodal bir değer olan ‘kişisel onur’ için girişilen tek tük savaşlar görülürse de,
16. yüzyılda artık bunlara rastlanmamakta, bu feodal anlayışın yerini vatan kavramı
almaktadır (Erozden,1997: 52).
Fransız ulus-devletinin oluşumunda önemli unsurlardan biri Fransızca olmuştur.
Kraliyet otoritesinin teyidi ile Fransızcanın devlet iletişiminin sağlandığı tek dil haline
gelmesi eşzamanlı gelişmiştir. I. François’in, 1539’da, kanunların ve mahkeme kararlarının
Fransızca olması yönündeki emri, kuşkusuz önemli bir aşama olmuştur. Devletin dili
savunması bu kadarla kalmamış, 1634’te Fransız Akademisi’nin oluşturulması ve 1694’te
sözlüğün hazırlanması ile devam etmiştir (Dieckhoff, 2005).
Burbonlar’ın Fransızca’yı devlet dili olarak desteklemelerine karşılık, ülkenin dil
bakımından otoriter bir standardizasyona tabi tutulması düşünülmemiştir. Anju veya
Burgundi köylülerinin kendi dillerini kullanmaları yahut Rusillon ve Navare’lilerin
10
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Katalanca ve Baskça konuşmaları, bir tehdit oluşturmamıştır. Fransa’nın dil bakımından
çoğulculuk arz eden yapısı, 1789 Fransız Devrimi ile ortadan kalkmıştır (Dieckhoff, 2005).
1789’un Haziran ayında, Kraliyet Meclisi “Ulusal Meclis” adını almıştır. Bu
tarihte, Egemenliğin tek kaynağı olarak ulus kavramı öne çıkmıştır. Eylül ayından itibaren;
“Ulus, Yasa, Kral” sloganı siyasi hayatta yer almıştır. Bundan sonra, “Ulus” “Yasa”yı
yapacak, “Kral” ise yalnızca onu uygulayacaktır. Burada devletin meşruiyet temeli
değişmiş ve “ulus” meşruiyetin kaynağı olarak belirmiştir (Erozden,1997: 55).
Fransız ihtilali ile, 14.Lui gibi “devlet benim” diyen kralların değil, Fransa
ulusunun egemenliği başlamış olmaktadır. Bundan sonra, bir dönem, Napolyon Fransa
anlamına geldiyse de, bu 14. Lui Fransası değil, Fransız ulusunun Fransası’dır (Emerson,
1960: 190).
Fransız Devrimi esnasında ulus kavramından anlaşılan, ayrıcalıkları dışlayan ve
egemenliğin kaynağı olan evrensel bir hukuki anlayıştır. Bu kavram, belli bir “Fransız
ulusu” anlamına dahi gelmemektedir. 1789’da amaçlanan monarşik egemenlik anlayışını
yıkmak ve yerine ulusal egemenlik anlayışını koymak olduğundan, kavramın salt hukuki
ve soyut anlamı yeterli olmuştur (Erozden,1997: 56,57).
Egemenliği yüklenen ulus, kavramsal içeriğindeki evrenselci yandan kısa süre
içinde kurtulmuştur. 1792’de başlayan devrimci Fransa ve karşıdevrimci Avrupa
arasındaki savaş, ulus kavramının değişiminde bir milat olmuştur. Bundan sonra ulus,
sınırlı bir coğrafya üzerinde var olan ve önceden belirlenmiş ortak ve değiştirilemez
özellikler taşıyan bireylerden oluşan bir grup olarak anlaşılacaktır. Ulus-devletin ihtiyaç
duyduğu meşruiyetin sağlanmasında, evrensel ulus kavramı yerine sınırları ve kapsamı
belli ulus kavramı gerekli olmuştur. Ulus devlet, egemenliğini ulus adına kullanan ve
başvurduğu güç kullanımını bu gerekçeyle meşrulaştıran bir iktidar kavramı ve aygıtıdır
(Erozden,1997: 57-59).
Cumhuriyet rejimi geldiğinde, Fransa, halen oldukça farklı adetler, gelenekler ve
dilleri barındıran binlerce farklı görünüme sahiptir. Aşırı hırslı bir eğitim politikası ile
insanları ulusal bir eğitim sistemi içinde eğitmek suretiyle, cumhuriyet fikirlerini ve aynı
Fransız kültürünü paylaşmaları amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için, “orijinal kültür” ve
“güzel dil” dinmek bilmeyen bir gayretle her tarafa yayılmıştır (Dieckhoff, 2005).
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Dilde ve kültürde homojenlik çabaları, Franklar ve Gollerin baskın etnik unsur
içinde birleşmeleri ve onu oluşturmaları ile meyvesini vermiştir. Ne var ki, 1793’ten sonra
dilde homojenlikte ısrar edilmesi, bu topraklar üzerinde yaşayan diğer etnik kimlik
sahiplerinin dışlanması sonucunu verebilmiştir (Kaufmann, 2005: 14,15).
Üçüncü Cumhuriyetin kurucuları için, Bask, Breton ve Katalanlar, kendi ilk
kültürlerini muhafaza ettikleri sürece Fransız vatandaşı kabul edilemezlerdi. Bu kültürlerin
okul, gazete ve sosyal kurumlarını kurmalarına izin verilmedi. Bu şekilde yok olmaya
bırakıldılar. Şayet yok olmadıysalar bile folklorik ve marjinal (uç) hale geldiler. Ancak,
Bazı Breton ve Korsikalı ulusalcılar, bunun bir kültürel soykırım olduğunu iddia ettiler
(Kaufmann, 2005: 4).
Fransa’da ulus inşasının, taşradaki yerel kültürler ve diller tahrip edilerek
yürütüldüğü ve egemen bir Fransız kültürü oluşturmak için diğer kültürlere hayat hakkı
tanınmadığı bir gerçektir. Bu durum, bazen Tily gibi; bütün Avrupa hükümetlerinin,
Batıdakiler dâhil, sonuçta nüfuslarını homojen hale getirmek için adımlar attıkları şeklinde
yumuşak, bazen de Connor gibi; “ulus inşa” ve “ulus imha” etmenin birlikte yürütüldüğü
biçiminde sertçe ifade edilmiştir (Kuzio, 2002: 32).
Yerel diller konusunda, toptan bir yasaklama yerine gevşek bir yok etme politikası
uygulandığı anlaşılmaktadır. Zira Fransız öğretmenler bölgesel dillere hoşgörü ile
yaklaştılar, ama okullarda ve her alanda Fransızca’nın resmi tekeli sözkonusu idi ve
Fransızca’yı destekleyen bir sistem karşısında pek şansları olmamıştır. İç göçler gibi belli
sosyal sistemler, Fransızlaştırma için önemli bir rol oynamıştır. Alman ulus-devlet
deneyiminin kültür temelli olmasına karşılık, Fransız örneği politik olarak nitelenirse de,
Fransız Cumhuriyet idaresinin gücünü büyük oranda kültürel normalleşme için harcadığı
da bir gerçektir (Dieckhoff, 2005).
Fransa ulus-devlet modelini inceleyen Alain Dieckhoff (2005), insanları ulusal bir
toplum haline getirmek için girişilen çabaların, salt bir vatandaşlık bağı ile yeterli
olamayacağı görüşündedir. Ona göre, ulusa üyeliği sağlayan politik bağ, ulusal dilin
merkezinde olduğu ortak kültür bağı ile yenilenmelidir.
Fransa ulus-devletinin kültürel bir homojenlik için büyük çabalar harcadığı ve bu
hedefe varmak için farklı kültürlere hayat hakkı tanımadığı anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımı,
Dieckhoff’un tespitiyle; politik bağa kültürel bir bağ ilave etme amacı güdüldüğü
12
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biçiminde izah etmek mümkünse de, Fransız modelinin kültürel bağlara öncelik vermeyen
ve salt vatandaşlık bağı ile yetinen bir anlayışta olmadığı da ortaya çıkmış olmaktadır.
Vatandaşlığın kazanılmasında söz konusu edilebilen; kan bağı ve toprak bağından,
Fransa’nın ikincisini tercih ettiği açıktır. Fransız vatandaşlığın kazanılması açısından,
1851’den itibaren koşullu toprak bağı esası uygulanmıştır. Ancak Roger Brubacker’ın
çalışmaları, halen bazı değişikliklerle yürürlükte kalan 1889 tarihli Fransız yurttaşlık yasası
çıkarken, temel ilkenin kan bağı olduğu yönünde genel bir kabul olduğunu göstermiştir.
Buna göre, somut siyasi kaygılar ve gerekçelerle koşullu toprak bağı esasına dayalı bir
düzenleme yapılmıştır (Erozden,1997: 119)
Kymlicka, sadece Doğu ulusçuluğunun hem etnik hem de kültürel temellere sahip
olduğu görüşünü eleştirmekte, Batı ulusçuluğunun da kültürel temeli olduğunda ısrar
etmektedir (Kuzio, 2002: 29). Buna göre etnik temel Doğu ulusçuluğuna has bir özellik
olarak kalırken, kültür her iki yaklaşımın ortak değeri olarak belirginleşmektedir.
Hans Kohn’un Fransız devrimi ile birlikte sivil ve demokratik haklarla beraber
gelişen bir ulus anlayışına sahip olduğu için; ‘Batı ulus anlayışı’ olarak ayrı bir kategoride
ele aldığı Fransız ulus-devlet anlayışı, bu anlamda farklılığını korumaktadır. Kohn’un
görüşünü geliştiren Ignatiyef, sivil ulusçuluk anlayışında ulusun; haklar taşıyan
vatandaşlardan oluşan, yurtsever değerleri ve uygulamaları paylaşan bir eşitler topluluğu
olduğunu savunur. Kohn’un etnik Doğu-sivil Batı temel ayrımını kabul eden Gellner, Batı
uluslarının gelişmiş bir politik çatıya sahip yüksek bir kültür temelinde birleştiklerini ifade
etmektedir (Kuzio, 2002: 23).
Hans Kohn’un Batı tipi ulus devletin başlangıcından itibaren sivil olduğu görüşünü
tarihsel olarak yanlış bulan Taras Kuzio (2002: 35,36), ulus-devletin etnikten sivile doğru
evrildiğini iddia etmektedir. Bu evrimin bir istisna değil kural olduğunu öne süren Kuzio,
Batı devletlerinin 1960’tan sonra sivil olabildiklerini, buna karşılık Doğu ulus-devletlerinin
ise 1990’lardan sonra sivil bir anlayışa ulaştıklarını ifade etmektedir. Bu evrimde
coğrafyanın az, uluslararası etkiler, iç demokratik düzenin yerleşmesi ve sivil
kurumsallaşmanın daha fazla rolü olduğu görüşündedir.
Ulus devlet anlayışında Fransız modeli, ilk sırada sivil vatandaşlık bağını almakla
birlikte kültürel değerlerden, dilden ve homojenlikten asla vazgeçmiş değildir. Sadece,
vatandaşlık ve kültüre, ilk veya ikinci sırada öncelik tanınması bakımından bir farklılık
13
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olduğu kabul edilebilir. Bununla birlikte, dönemin özelliğine göre, öncelikler yer
değiştirebilmiştir. Nitekim 3.Cumhuriyet döneminde; kültürün birinci öncelik olarak
alındığı görülmüştür.
Almanya’da Ulus-Devlet’in Ortaya Çıkışı
Hans Kohn’un iki ulus-devlet modelinde, etnik-Doğu modelinin örneği olarak
Almanya öne sürülmektedir. Buna göre Alman ulus-devlet modeli, ulusu etnik terimlerde
görmekte, dil birliğini esas almakta, aynı orijinden gelmeyi ilke edinmekte ve hatta ırk
bağlamında tanımlanabilmektedir. Bunun en aşırı biçimi Nazilerde kan bağı şeklinde
ortaya çıkmıştır (Iggers, 2005: 1).
Modernleşme disiplini, Batı Avrupa’dan sonra ilk olarak Almanya’da oluşmuştur.
Araştırma yapan ve profesyonel eğitim veren ilk modern üniversite, İngiltere, Hollanda,
ABD ve Fransa’dan sonra, 1810’da Prusya’da (Berlin’de) kurulmuştur. Prusya, ekonomik
gelişmede bu Batılı ülkelerin gerisinde olduğu gibi, bu ülkelerdeki parlamenter
liberalizmden de çok uzaktır. Ayrıca Prusya bir halk devrimi yaşamamış, sadece sınırlı
reformlar başarabilmiştir. İggers’e (2005:4) göre, bu reformlar, Prusya’nın Napolyon
savaşlarında yenilmesi ile ortaya çıkmış, pazar ekonomisi şartlarının doğması ve bir orta
sınıfın oluşmasına yol açmıştır. Berlin Üniversitesi reformları düzenlemek için kurulmuş,
bürokrasi ise mutlakıyetçi devlet çatısı altında bir hayli gelişmiştir.
Eğitim, Batı Avrupa ülkelerine nazaran, Almanya’da sosyal hareketlilik ve
toplumsal yapıyı etkilemede daha önemli bir rol oynamış, bürokratik yapının bir parçası
olan ve devletçe finanse edilen üniversiteler de bunda etkili olmuştur. Bu şartlar altında bir
disiplin haline gelen tarih, Devrim Sonrası Avrupası’nda bir ulusçuluk dalgası
oluşturmuştur. Tarih, Alman ulusunun eski köklerini ortaya çıkarmış, bu durum Orta Çağ’a
olan ilgiyi artırmış ve 1819’da orta çağların araştırılması için büyük bir projeye
girişilmiştir. Alman tarihçiliği, ulusal mitler oluşturmuş, Droysen gibi tarihçiler bir ulus
meydana getirmek için neye ihtiyaç duyuyorlarsa, arşivlere girip onu seçmiş çıkarmışlardır
(Iggers, 2005: 5,6).
Almanlar’ın, Avrupa’nın büyük iktidarlar standartlarına göre, küçük ve parçalanmış
devletler halinde yaşadıkları bir dönemde, merkezi ve modern bir ortamda, siyasal bir çatı
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altında Alman kültürünü korumaya güçleri yetmemekteydi. Bu nedenle, Alman
ulusçuluğu, bir birlik ulusçuluğu şeklinde ortaya çıkmıştır (Gellner, 1992: 169).
Alman ulus devletinin oluşumu 19. ve 20. yüzyıllarda gerçekleşmiş ve bunda
liberalizm ile gelişmeci ulusçuluğun önemli rolü olmuştur. İlk ulusal duygular,
Napolyon’un solmakta olan Kutsal Roma İmparatorluğunu yıkması ve 400 kadar olan
Alman bölgesel birimlerini 40 bölgesel birim altında birleştirmesi ile ortaya çıkmaya
başlamıştır. Yeni birleştirilen bölgeler, aynı düşmana karşı olma duygusunda
birleşmişlerdir (Burke, 2011: 136).
1813 Kurtuluş Savaşları esnasında, Fransızlarla savaşan Alman tarafı, dil ve kültür
kimliğini dile getirmiştir. Alman ulusu için öne sürülen tek ifade biçimi, ulusal birliğin
sağlanmamış olmasıdır. Bu savaşın konusu olan Alman anavatanının sınırları da belli
değildir ve şiirle, tarihle ve hayalî fikirlerle giydirilerek basitçe dile getirilmektedir
(Schulze, 1996: 187).
1848’de, mutlakıyete karşı çıkıp bireysel özgürlükleri ve sivil eşitliği savunan
liberaller Almanya’yı birleştirme çabasına girişmiş, ancak bu çaba başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Frankfurt Parlamentosu kurulduktan sonra bir yıl içinde (1849) dağılmıştır.
Liberallerin bu başarısızlığı, Almanya’nın birleşmesinde Avusturya’yı da içine alan
“Büyük Almanya” ve Avusturya’sız “Küçük Almanya” çözümlerinde, ikincisini öne
sürmelerinden kaynaklanmıştır (Burke, 2011: 137).
1854 Kırım Savaşı’nda sonra Prusya’nın birleşik Almanya’nın muhtemel lideri
olarak öne çıkması, birleşik Büyük Almanya oluşması yönünde mesafe kat edilmesini
sağlamıştır. Muhafazakâr Prusya Başbakanı Otto von Bismark, 1862’de Alman Birliği’nin
Prusya’nın liberalizmine değil, onun gücüne ihtiyaç duyduğunu söylemiş ve 1871’de
birleşme amacını gerçekleştirmiştir (Burke, 2011: 137-139).
Almanca konuşan unsurlar, Bismark’ın yönetimi altında birleşmiş ve Alman ulusal
kimliğini oluşturmuştur. Bu yapı altında Alman olmayan; Polonyalı, Danimarkalı ve
Frankofon unsurlar tamamen asimile olmamışlardır (Iggers, 2005: 2). Bununla birlikte,
Alman vatandaşlığı kan bağı esasına göre düzenlenmiştir. Ancak, Bismark, bütün
Almanların kültürel birliğini hedefleme düşüncesine mesafeli yaklaşmıştır. Bununla
birlikte, ülke sınırlarının dışındaki Alman unsurlara kapıyı da kapamamıştır. Bundan sonra,
bir taraftan ülke sınırları dışındaki Alman unsurların kolayca vatandaşlık edinebilmelerini
15
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sağlayan, diğer taraftan da sınırlar içindeki diğer etnik unsurları eritmeyi amaçlayan
politikalar uygulanacaktır (Erozden,1997: 119,120).
1871’de İkinci Reich’in oluşumunun akabinde, oy kullanma hakkının yanı sıra tek
para biriminin geçerli kılınması, 1875’te bir Merkez Bankası ve Reichbank’ın kurulması
ulusal kurumların oluşum sürecini göstermektedir. Alman tarihinin mihverini oluşturan
Wilhelm dönemi, şovenizm, emperyalizm, anti-Semitizm ve anti-Sosyalizm’le birlikte
gelişen yeni tür milliyetçiliğin doğuşuna sahne olmuştur. Bu yaklaşımlar, geri kalan Alman
tarihinin yönünü belirleyen önemli unsurları oluşturmuştur (Burke, 2011: 141). Alman
milliyetçiliği; kan bağına, romantizme, şovenizme, âri ırka ve anti-Semitizm’e meyyal bir
atmosferde gelişmesini sürdürmüş ve sonunda Hitler Almanyası’nı ortaya çıkarmıştır.
Alman ulus-devlet modelinin bu niteliğini kabul etmeyen araştırmacılar da vardır.
Brubacker’ın çalışmaları, Fransız ulus-devlet modelinin evrenselci ve akılcı olduğu, buna
karşılık Alman ulus-devlet modelinin ise evrensel ilkeler içermediği ve romantik olduğu
görüşlerinin geçerli olmadığı sonucuna varmıştır. Ona göre, bu iki ülkenin vatandaşlık
hukukunda görülen farklılıkların tek nedeni, azınlıkları ulus içinde eritebilme yeteneklerine
güven duyup duymamaları ile ilgilidir (Erozden,1997: 121).
Brubacker’ın bu görüşü, Fransa’nın azınlıklarını kolayca eritebileceği savıyla
evrenselci davrandığı, Almanya’nın ise bu güveni duymadığı için zorla homojenleştirici
politikalar izlediği anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım, Almanya’da kan bağı ve etnik
kültür merkezli politikalar izlenirken, Fransa’da daha sivil yaklaşımların hâkim olduğu
görüşünü desteklemektedir. Ancak, kullanılan yöntemler farklılaşsa da, her iki ulus-devlet
modelinde ulusal homojenliği sağlamanın esas olduğu ortaya konulmuş olmaktadır.
İki Dünya Savaşı yaşayan Almanya’nın birleştirilmesi çabasında, önceki
dönemlerde bastırılan ve öne çıkması engellenen liberal ulusalcılık, Alman tarihinde ilk
defa baskın parti haline gelmiş ve 1990’da iki Almanya’nın birleşmesini başarıyla
sağlamıştır. Alman tarihi ulusalcılıkla birlikte gelişen bir süreçte oluşmuştur. Bismark’ın
muhafazakâr ulusalcılığı, Nazilerin aşırı ulusalcılığı ve en sonunda liberal ulusalcılık
süreçte yerini almıştır (Burke, 2011: 148).
Alman ulus-devlet modelinde, sivil ve evrenselci değerlerin devreye girdiği dönem,
uluslaşma sürecinin tamamlanmasından sonra olmuştur. Brubacker’ın da tespit ettiği gibi,
etnik azınlıkların eritildiği ve tehdit olmaktan çıktığı bir dönemde, sivil anlayışlara yer
16
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verilmiş olmaktadır. Ulusal bilincin ilk oluşum sürecinde ise, kan ve kültür bağlarını önde
tutan romantik bir anlayış hâkim olmuştur.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Brubacker ve Kuzio’nun çalışmalarına göre; Alman ve Fransız ulus-devlet
modelleri arasında varsayılan; etnik-sivil, romantik-akılcı ve evrenselci olup-olmama
ayırımları geçerli değildir. Bütün ulus-devlet modelleri etnikten sivile doğru evrim
geçirmekte, romantik ve akılcı unsurları bütün modeller ihtiyaca göre kullanabilmekte ve
evrensel değerlere yaptıkları atıflar, içinde bulundukları koşullardan kaynaklanmaktadır.
Bir ulus-devlet modelinin temel hedefi, toplumsal birim ile siyasal birimi tam
olarak üst üste getirebilmektir. Toplumsal birimin bazı unsurları ulusal sınırların dışında
kalırsa, onları bu sınırların içine almak hedeflenmektedir. Ulusal sınırların içinde toplumsal
birime ait olmayan veya ona tam olarak uymayan bazı unsurlar var ise, o zaman da o
unsurların baskın toplumsal birime ait kimliği benimsemeleri istenmektedir.
Ulus-devletin temel hedefi, sınırlar içinde homojenleşerek, sınırlar dışındaki
unsurlarla ise bir şekilde birleşerek bütünleşmektir. Ulusun inşasında uygulanan
politikalar, üzerinde birleşilen ortak değerler, öne çıkarılan ve dayanılan ulusal bağlar vs.
söz konusu hedefi gerçekleştirmeyi sağlayacağı düşünülen tercihlerden oluşmaktadır.
Fransa ulus-devleti; Franklar, Goller, Normanlar, Korsikalılar, Basklılar vb. çok
sayıda etnik kimliğin ve dilin üzerine inşa edildiğinden, vatandaşlık bağı ve sivil haklar
önde tutularak aidiyet bilinci oluşturulmuştur. Bununla birlikte, arka plânda dil birliği ve
kültürel homojenlik için büyük bir çaba içine girilmiş ve yeri geldiğinde Fransızca
dışındaki dillerin yasaklanması yoluna da gidilebilmiştir.
Almanya örneğinde ise, Prusya ve Avusturya şeklinde iki devlet ile Protestan ve
Katolik iki mezhebe bölünmüş Alman halkının birleştirilmesi, öncelikli hedef olarak
seçilmiştir. Bu nedenle, iki devletin ortak değerleri olan; kan, dil ve kültür bağına fazlaca
vurgu yapılmıştır. Alman birliği sağlandıktan sonra, kan ve kültür bağına olan vurguların
dozu azalmış, sivil ve liberal haklar ise genişlemiştir. Fransa’da ise, başlangıçtaki ortam
zayıflayıp homojenlik arttıkça etnik ve kültürel vurguların dozu artırılmıştır.
Sonuç olarak, ulus-devletin oluşumunda, ulus ile devleti aynı toprak parçası
üzerinde buluşturacağı ve ideal çözümü sağlayacağı düşünülen politikalar takip edilmekte,
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bu birleşmeyi engelleyebilecek unsurlara karşı tedbirler geliştirilmektedir. Ulus-devlet
modelleri, uluslaşma hedefine varmak için ihtiyaç duyulan politikaların bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır.
Ulus-devletlerin sınırlarını zorlayan küreselleşme bağlamında bir sonuç çıkarmak
gerekirse; ulus-devletlerin, ulusal bilinci canlı tutacak ve ulusal birliği güçlendirecek
uygun politikalar izlemeleri halinde, dirençlerinin daha fazla olacağı söylenebilir.
İlgi çekici olan konu, ulus devletlerin sivil ve demokratik yönde gelişme
göstermeleri, ama bunun yanında küreselleşmenin de aynı idealleri öne sürmesidir. Ulusdevletler, küreselleşme baskısı karşısında içlerine kapanma veya sivil ve demokratik
açılıma devam etme tercihlerinden birini seçeceklerdir.
Küreselleşmenin bireysel özgürlükleri öne çıkaran sivil ve açık toplum ideali
karşısında, içine kapanarak savunmaya geçen ulus-devletlerin başarılı olmaları zor
görünmektedir. Çünkü bugünün insanı, bireysel özgürlükleri zirveye çıkaran akımların
etkisindedir ve ulusal özverisi, ancak bireysel özgürlükler ile birleştiğinde etkili olabilir.
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YAHUDİ BİR SOVYET YAZARI OLAN E. İSAAK BABEL’İN “KONARMİYA”
ÖYKÜLERİNDE DEVRİM VE İÇ SAVAŞ∗

Tuğba KARAGÖZLÜ∗∗
“Dökülen kanlardan kirlenmiş yüreğim,
acılarla ağzına kadar dolup taşmıştı.” 1

ÖZ
Bu makalede Yahudi bir Sovyet Yazarı olan İsaak E. Babel’in öyküleri üzerinde
durduk. Yazar “İç Savaş” sırasında hem askerlik hem de gazetecilik yapar, “Konarmiya
Öyküleri” de bu yıllarda ki gözlemlerinden oluşur. Bizde bu makalede “İç Savaş ve Devrim”
üzerinde duracağız.
I. Dünya Savaşı henüz bitmeden başlayan “İç Savaş ve Devrim” Rusya’yı ve Rus
insanını derinden etkilemiştir. Yoksulluk, savaşmaktan doğan fiziksel ve ruhsal yorgunluk,
malzeme eksikliği ve kötü hava şartlarının sebep olduğu insan trajedileri bu öykülerde açıkça
gösterilir. Bu nedenle çalışmızda “Konarmiya Öyküleri”nde anlatılan bu kötü şartların
insanları ve yaşamlarını nasıl etkilediğini göstermeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: İnsan, savaş, devrim, ölüm, bağlılık.
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2009 yılında hazırlayıp, savunduğum “İsaak Babel’in Öykü Sanatı” adlı tezimden türetilmiştir.
Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi,
tugbakaragozlu@gmail.com
1
İsaak Babel, Soçineniya v dvuh tomah, Tom II, “Moy pervih gus”, Moskva, Hudojestvennaya Literatura,
1990, s. 34.
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THE REVOLUTION AND THE CIVIL WAR IN JEWISH SOVIET AUTHOR E.
ISAAK BABEL'S “KONARMIA” STORIES
ABSTRACT
In this essay it is mentioned that a Jewish Soviet author E. Isaak Babel. He was a
correspondent and a soldier during the Civil War period, and his “Konarmiya” stories were
based on his fighting observations. So we stand on the theme; "Revolution and the Civil War”
in those stories.
Revolution and the Civil War, which started just after the First World War, affected
Russia and the Russian people deeply. Poverty, physical and mental exhaustion from fighting,
lack of material and bad weather conditions caused human tragedy and they were showed
clearly in those storties; For this reason, in this study, we want to show how this bad
conditions, which are explained in “Konarmiya”, affected people and their lives in that period.
Keyword: Person, war, revolution, killing, devotion.

YAHUDİ BİR SOVYET YAZARI OLAN E. İSAAK BABEL:
20. yüzyıl Sovyet yazarlarından İsaak Emmanuiloviç Babel (1894–1940) yaşarken
edebiyatta umduğu saygıyı göremese de, ölümünden sonra itibarı iade edilen Yahudi asıllı bir
yazardır. Babel edebi çalışmalarına ilk olarak, Çar I. Nikolay’ın Ticaret Lisesinde öğrenci
olduğu yıllarda başlar. O dönemlerde Fransız öykü yazarları Gustav Flaubert ve Guy de
Maupassant’a karşı çok büyük bir hayranlık duyar. Yazarın ilk dönem öyküleri olarak
adlandırılan bütün eserlerinde, romantizmin temel taşı olan acı ve hüzün açık bir şekilde
varlığını hissettirir. Bu hüzün ve acı, bir Yahudi olarak toplum içerisinde, ırkının çektiği
acılardan nasibini almış, dönem Rusya’sı içerisinde de yaşanan sıkıntıların tadına bakmış bir
yazar olmasından kaynaklanır. Babel’in en yakın dostlarından biri olan ve “Letopist” adlı
2
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dergisinde yazarın ilk öykülerini yayımlayan Maksim Gorki’nin savunduğu realizm akımının
etkisi altına girmesi ise sonraki dönemlerde gerçekleşir. Yazara, büyük bir şöhret getiren
“Konarmiya Öyküleri” (Конармия, Atlı Birlik Öyküleri) bunun en güzel örneğidir.
Stalin rejiminin aydınlar üzerindeki baskısının en yoğun döneminde, pek çok sanatçı
gibi yazar da tutuklanmış, bütün el yazmalarına el konularak eserlerinin yayımlanması
yasaklanmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki pek çok çağdaşının aksine günümüzde Babel’in
1920’de tuttuğu günlükleri hariç hiçbir el yazması gün ışığına çıkartılmamıştır. Ancak
unutulması hedeflenirken 1954 yılında itibarı iade edilen sanatçının yapıtları sansürlenip
1957’de dostu İlya Erenburg’un ön sözüyle yeniden yayımlandığında ünü daha çok artar.
Aslına bakılırsa bu tarihe kadar, Rusya’da dışlanmasına rağmen eserleri pek çok batı
ülkesinde yayımlanmış ve üzerinde ciddî araştırmalar yapılmıştır.
E. İSAAK BABEL’IN KONARMİYA ÖYKÜLERİ:
Bu eserler İç Savaş yıllarında yazarın General Semyon Mihayloviç Budyonniy’in
süvari birliklerinde “Kril Vasiliyeviç Lutov” takma adıyla savaş muhabirliği yaptığı yıllardaki
gözlemlerini sanatıyla süsleyip öyküleştirdiği otuz altı kısa eserden oluşur. Öyküler birbiriyle
bağlantılı olup sanki tarihi bir tiyatro oyunu gibi sırayla perdelenir. Yazar “Konarmiya
Öyküleri” üzerinde çalışmaya 1920’de cephedeyken başlar, her birinin derlenip,
yayımlanması ancak 1923’te gerçekleşir. Öyküler sırayla dönemin önemli yayın kaynakları
“Pravda”, “İzvestiya”, “Lef”, “Krasnaya Nov’ ” gibi dergi ve gazetelerde yayımlanır. Eserler
daha sonraları cephede yayımlanan askeri gazete “Kızıl Süvari” de (Krasniy kavalerist) “Kril
Vasiliyeviç Lutov” imzası altında bir araya getirilir ve “Konarmiya” (Birinci Atlı Birlikleri)
adı altında toplanarak 1926’da kitap olarak basılır. “Konarmiya Öyküleri” adı altında toplanan
bu öyküler yurt dışında da ilgi görür ve Almanca, Fransızca ve İngilizce çevirileri
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yayımlanır.2 Kitap o sıralarda çok ses getirir. Yazar edebi anlamda zirveye ulaşmıştır. Ancak
General Budyonniy eserlerden çok rahatsız olur. Bu öykülerin askerlerine sürülen kara bir
leke, bir iftira olduğunu vurgular. 1924’te bu öyküler teker teker yayımlanmaya başlanınca,
General Budyonniy’in eserlerle ilgili ilk şiddetli eleştirileri baş gösterir ve General Budyonniy
öyküler yayımlanmaya devam ettikçe de eleştirilerini hızını kesmeden sürdürür. 3
Bu öykülerinin temelinde, 1917 “Bolşevik Devrimi” ve “İç Savaş”ın etkileri bulunur.
“Konarmiya Öyküleri”nde gerçek kahramanlar ve İç Savaş sırasında yaşanan gerçek olaylar
konu edildiği için eser tarihsel belge niteliği taşır. Yazardan geriye kalan 1920’de cephede
tuttuğu günlükler, bu öykülerin gerçekliğini açıkça ortaya koyar.
Babel, bu öykülerinde samimî bir şekilde çoğu zaman özeleştiri yaparak okuruna savaş
durumunu, askerlerin ruh halini ve dönem Rusya’sını sanatsal bir şekilde aktarır. Sanatçı bu
eserinde bir edebiyatçı olarak abartıya kaçtığını da söylemekten çekinmez. Yakın arkadaşı
İlya Erenburg anılarında Babel’in bu konuya ilişkin görüşünü şöyle dile getirir:
“… Ama Babel, büyük bir sanatçının ağır başlılığı ile kendini eleştirmekten
kaçınmamıştır. Üslûbunun fazla parlak olduğunu, basitliği yakalamağa çalıştığını,
hayalcilikten kurtulmaya çalıştığını sık sık söylerdi.”4
İlya Erenburg ise Kızıl kahramanların Babel’in söz ettiği abartıdan uzak olduğunu
düşünür. Yukarıda alıntıladığımız bölümün sonunda sanatçının sanatındaki abartı ile ilgili
olarak kendi fikrini de şu şekilde açıklar:
“Babel yine de Kızıl Süvarinin kahramanlarını “süslememiştir”, iç dünyalarını ortaya
çıkartmıştır. Yalnızca, ordudaki günlük çalışma hayatını değil, o zamanlar kendisini
2

İzak Babel, Odesa Öyküleri, çev. Ragıp Zarakolu, 3.Baskı, İstanbul, Bilge Uluslar arası Yayıncılık, Ağustos
2006, s. 189.
3
P. A. Nikolayev, v.d., Pisateli 20 Veka: Biografiçeskiy Slovar, “Babel, İ.E.”, Moskva, Nauçnoe İzdatel’stvo,
“Bolşaya Rossiyskaya Entsiklopediya”, “Randevu-Am”, 2000, s. 58.
4
İlya Erenburg, “Babel bıl poetom”, Moskva, “Knijnaya palata”, 1989,
(Erişim) http://www.lib.ru/PROZA/BABEL/about_wospominaniya.txt, 29 Şubat 2008
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umutsuzluğa sürüklemiş olan birçok eylemi de anlatmadan geçmiştir. Sanki ışıldağını, bir
insan kendini açığa vurduğu anda ancak onun üzerine tutmuş gibidir...”5
Ayrıca İlya Erenburg “Konarmiya Öyküleri”nin ilk yayımlanışı ve öykülerin yalınlığı
konusunda anılarında şu sözlere yer verir:
““Konarmiya Öyküleri”nin ilk yayımlanışını hatırlıyorum. Herkes kitaptaki hayal
gücüne hayran kalmıştı; hatta ince bir fanteziden söz edenler bile vardı. Ama Babel, kendi
gözleriyle ne görmüşse onu anlatmıştı. Bunun tanığı, yanından hiç ayırmadığı, kendisinden
sonra da yaşayan çalışma defterinin ortada oluşudur.”6
İlya Erenburg’un bu sözlerine katılmamak elde değildir. Babel’in üslûbuna
bakıldığında dilindeki ve kahramanlarındaki yalınlık dikkat çeker. Yazar sıradan insanları ve
onların sıradan yaşamlarını eserlerinde konu alır. “Konarmiya Öyküleri”nin kahramanlarının
abartıdan uzak olduğunun ispatı ise yukarıda da İlya Erenburg’un değindiği gibi yazarın o
dönemlerine ait olan 1920 günlükleridir. Bu günlükler Babel’den geriye kalan tek yazılı
belgelerdir ve yazar bu günlüklerinde de “Konarmiya Öyküleri”ne konu ve kahraman olarak
seçtiği kişi ve olaylardan söz etmiştir. Ayrıca bu öyküler içerisinde yazarın varlığı açık bir
şekilde hissedilir. Babel’in yaşamı boyunca hep yüreğinde hissettiği yalnızlık, hüzün, yakasını
bırakmayan Yahudi düşmanlığı ve tabii ki öykülerin çoğunda alaya alınmasına sebep olan
gözlükleri eserlerin hemen hepsinde ön plândadır.
DEVRİM:
Babel’in öykülerinde devrim teması her eserinde neredeyse farklı şekillerde kaleme
alınır. İç Savaş’ın temelinde bulunan ve gerçekleşmesine zemin hazırlayan en önemli olay
1917’de Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi’dir. Babel, “Konarmiya Öyküleri”nde

5
6

Erenburg, a.g.e., s. 15.
Erenburg, a.g.e., s. 16.

5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

neredeyse mucize yaratması beklenen Ekim Devriminin getirdiği hayal kırıklığının, İç Savaş
yıllarındaki boyutunu gözler önüne serer. Yazarın savaş öykülerinde devrim; bazen büyük
kurtuluş, bazen de acının ve çilenin devamı olarak gösterilir. Yazar “Gedali” (1924) adlı
öyküde Polonyalılardan çok eziyet görmüş Yahudi Gedali’nin ağzından halkın devrime bakış
açısını şu cümlelerle gözler önüne serer:
“Değerli efendim, Polonyalılar devrim karşıtı oldukları için vuruyorlar. Sizse devrimci
olduğunuzdan vuruyorsunuz. Oysa Devrim mutluluktur. Ve mutluluk evdeki öksüz çocukları
sevmez. Devrim iyi insanların işidir. Fakat iyi insanlar da adam öldürmez, öldürüyorsa bu
zalimlerin işidir. Polonyalılar da zalim. Şimdi Gedali hangisinin devrimci, hangisinin karşı
devrimci olduğunu nerden anlasın? ... Devrime evet diye bağırıyorum, ancak o yüzünü
Gedali’den gizliyor, vurmaktan başka hiçbir şey yapmıyor…”7
Gedali devrimi kısaca bu şekilde sorgular. Rus halkı özgürlük beklerken yeniden esaret
ve ölümle karşılaşmıştır. Yazarın öyküsünde Gedali’ye bunları söyletmesi açıkça devrim
sonrasında insanlara yaşatılan acılara karşı yaptığı sert bir eleştiridir. O dönemler birçok insan
devrime körü körüne bağlıdır. Devrim, yaşadıkları sıkıntıların tek kurtuluş yolu olarak
gözükür. Gerçekleştikten sonra büyük bir mutluluk hevesiyle daha da sıkı sıkı sarılırlar
devrime, ancak çok geçmeden onun mutluluk vermediğini anlarlar. Devrimle beraber ölümler
artar. Rusya daha I.Dünya savaşından tamamen çıkmadan, ülkede yaşanan dış savaş
yetmezmiş gibi, bir de insanlar devrim uğruna kendi içlerinde bir mücadeleye başlamak
zorunda kalır. Bu mücadele pek kolay değildir ve çok kan dökülür.
“Gedali” adlı öyküde sadece kahramanın devrim hakkındaki düşüncelerinden söz
edilmez. Gedali ve anlatıcının konuşmaları arasında halkın devrimden beklentileri de dile
getirilir:
7

İsaak Babel, Soçineniya v dvuh tomah, Tom II, “Gedali”, Moskva, Hudojestvennaya Literatura, 1990, s. 30.
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“…Biz cahil insanlar değiliz. Enternasyonal nedir biliriz. Ben iyi insanların
bulunduğu bir enternasyonal istiyorum. Bütün insanların dinlenmesini ve tümüne gerekli
belge ve yaşam şartlarının verilmesini istiyorum. Bana kalırsa insan yemeli, içmeli ve
hayatını sevinçle geçirmeli… Sen enternasyonalin neyle yendiğini biliyor musun Pan yoldaş?
Barutla yenir, dedim yaşlı adama ve en iyi cins kanla lezzetlendirilir.”8
Devrim arifesinde ve devrimin ardından yaşananlara bakıldığında anlatıcının bu son
sözlerinin ne kadar yerinde olduğu dikkat çeker. Devrimin en büyük silâhı insandır. Devrim,
uğruna ölmek veya öldürmek gerektirir. Devrimin ardından Rus halkının aklı birçok sorunla
karışır. Gedali’nin de yukarıda dediği gibi halk sevinçle yaşamak yerine, kan, öfke ve ölümle
ödüllendirilir. Ellerinden sahip oldukları alınır. Çünkü her şey yeni rejime aittir.
“Bir Atın Öyküsü” (История одной лошади, 1920) adlı eserde yazar, okurun
karşısına köylülerden ölmek üzereyken aldığı beyaz bir ata çok bağlı olan Hlebnikov’u
çıkartır. Tümen komutanı Savitskiy, bin dereden su getirerek Hlebnikov’un elinden bu atı alır
ve yerine iyi cins siyah bir at verir. Ancak Hlebnikov bu ata bir türlü alışamaz. Temmuz
ayında gerçekleşen başarısız bir savaştan sonra Savitskiy görevden alınır ve yerine yeni bir
tümen komutanı getirilir. Hlebnikov’da yeni komutanın gelişini fırsat bilir ve ordu kurmay
başkanlığına atının geri verilmesini istediğini bildiren bir dilekçe yazar. Dilekçeye olumlu
cevap verilir, ancak Hlebnikov atını yine de geri alamaz. İyice çılgına dönen Hlebnikov
Komünist Partiye yeni bir dilekçe yazar. Bu dilekçedeki şu sözler her şeyin devrime ait
olduğunun en açık göstergesidir:
“Komünist partinin mutluluk ve sınırsız adalet temelleri üzerine kurulduğunu ve bu
nedenle küçük insanların da dertleriyle ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burada
beyaz atıma değinmek istiyorum. Ben bu atı köylülerin bitip tükenmeyen direnmeleri
8

Babel, a.g.e., s. 31.
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sırasında, açlıktan öldü ölecekken, ellerinden zor aldım. Bütün arkadaşlarım cansız atımla
dalga geçerken, ben bu atın canlanması için çalıştım… Bana verilen siyah atı sevemedim. Bu
ata bir türlü dayanamıyorum… Ve şimdi parti bugünkü yapısıyla benim malım olan atı bana
geri vermiyor, bu nedenle bu dilekçeyi yazmaktan başka yol bulamadım…”9
Yazar, yalnızca somut olan dünyanın değil, soyut olan dünyanın da devrim tarafından
yönlendirildiğini vurgular. Halkın inançları bile devrime aittir, çünkü devrimin dini yoktur.
Bizce de “Gedali”de, başkahramanın şu cümleleri bu düşüncemizin en net kanıtı olacaktır:
“Devrime hep birlikte evet diyoruz, ama bunun için Serb’e hayır mı dememiz
gerekiyor? …”10
Ya da “Savaş Sonrası” (После боя, 1924) adlı eserde anlatıcıya haykıran Akinfiyev’in
şu sözleri: “… Tanrı’ya inanıyorsun hain! …”11 Ancak bu durumun tam tersi olarak; dini
olmayan devrimin de din içerisinde yeri yoktur. “St. Valenta Kilisesi” adı eserde bir papazın
Kızıl Askerleri aforoz ettiği sahneden devrimin ve devrim taraftarlarının dinin içerisindeki
yeri de gözler önüne serilir:
“… St. Valenta Kilisesi’nin zangocu gök gürültüsüne benzeyen bir sesle ve mükemmel
bir Lâtinceyle hepimizi birden aforoz ediyordu…”12
Bu cümleler dini olmayan devrim taraftarlarının kiliseyi istemediği gibi kilisenin de
onları istemediğinin göstergesidir. Öyküler içerisinde devrimin dini olmadığına dair birçok
ifadeye rastlamak mümkündür. Devrim bünyesinde kendinden başka hiçbir inanç sistemini
barındıramaz. Barındıracak olsa kendine karşı beslenmesi gereken bağlılığı bir başka inançla
paylaşması gerekir. Bu durumda devrimin bölünmez bütünlüğünü ve devrime bağlı insanların

9

Babel, a.g.e., s. 64.
Babel, a.g.e., s. 30.
11
Babel, a.g.e., s. 124.
12
Babel, a.g.e., s. 89.
10
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sadakatlerini tehlikeye atabilir. O nedenle; devrim içerisinde inanılabilecek ve tüm varlığıyla
ona bağlanabilecek tek bir inanç vardır; o da “Devrim”dir. Aynı düzen din içerisinde de
geçerlidir. Bu nedenle devrim ve dini bir arada bulundurmak neredeyse imkânsızdır.
Babel’in bu öykülerinde devrimin insanlar üzerindeki trajik etkisi açıkça
yansımaktadır. Devrim bu trajik etkisiyle sıradan insanların aklını iyice karıştırır. İnsanlar
devrimin ne demek olduğunu kavrayamaz. Ancak, devrimi kendilerince çözümlediklerini
düşünenler de vardır. Devrim Rus halkının tamamı için değil, devrim taraftarları için
mutluluktur.
Askerleri cepheye taşıyan trene binebilmek için istasyona satmaya getirdiği elindeki
tuz çuvalını kundak şekline getirip, kucağında bir çocuk varmış süsü vererek, kendini
askerlere acılı bir anne gibi gösteren, en sonunda da yolculuk ederken sahtekârlığının ortaya
çıkması neticesinde trenden atılan bir kadının öyküsünün anlatıldığı “Tuz” (Соль, 1923) adlı
eserde sahtekâr kadının trenden atılınca Kızıl askerlere haykırışı, devrim taraftarı
olmayanların, devrime bakış açısını net bir şekilde ortaya koyar:
“Tuzum elimden gitti nasılsa, artık gerçeği söyleyebilirim. Siz Rusya için kafa
yormuyorsunuz. Her şeyi Yahudi Lenin ve Trotski’yi kurtarmak için yapıyorsunuz…”13
Aslına bakılırsa halk da kendi açısından haklı görülebilir. Devrim uğruna yara alan
onlardır. Devrimin vaadi olan mutluluk umutları bile devrimin içerisinde ölüp gider.
Akıllarında tek bir soru vardır. O halde devrim onların mutluluğu için değilse, ne içindir?
Gerçekte felsefî olan bu soru neredeyse her öyküde karşımıza çıkar.
Devrime inançları zedelenen bu insanların yanı sıra, her ne pahasına olursa olsun
devrime yürekten inananlar da öykülerde çoğunluktadır. Özellikle de Kızıl askerlerin devrime
bağlılığı öyküler içerisinde dikkat çeker. Yukarıda alıntıladığımız “Tuz” adlı öyküdeki kadın
13

Babel, a.g.e., s. 75.
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kahramanın söylediği sözlere, trenden onu atan askerin verdiği cevap açıkça bu bağlılığın
göstergesidir.
“…Lenin ve Trotski bizlere özgür bir hayatın yolunu verebilmek için, kürek
mahkûmları gibi çalışıyor…”14
İşte bir devrimcinin düşüncelerinin temeli bu şekildedir. Devrimciler ağızlarında
sloganlarla devrim uğruna savaşırlar. Birçok öyküde bu sloganlar okura aktarılır. “Tuz”da
askerlerin

“Dünya devrimi için ileri,”15 sözleri veya “Bir Atın Öyküsünün Devamı”

(Продолжение истории одной лошади, 1924) adlı eserdeki şu sözler her halde en ateşli
cümlelerdir.
“…Şimdi bile savaşan ve kanını feda eden bir dizi asker, köylü ve işçiden kurulu bir
çelik bağ ile bağlıyız birbirimize; kan çelikten akarsa şaka değildir yoldaş, ancak kazanmak
ve ölmek demektir…”16
“İhanet” (Измена, 1924) adlı öyküde ise devrimi aktaran cümleler daha ateşlidir. 2400
parti numaralı bir Kızıl asker ve iki arkadaşı savaş sırasında yaralanıp, hastaneye kaldırılır. Bu
üç kızıl asker hastanede yatarken, iyileşmiş, sırf cepheye dönmemek için hastanede boş boş
yatan kızıl askerleri görür ve çok üzülür. Savaş devam ederken onların nasıl burada bir işe
yaramadan durabildiklerini anlayamazlar ve 2400 parti numaralı asker, parti komitesine
hastanede tembellik yapan kızıl erleri şikâyet etmek için bir dilekçe yazar. Dilekçesine kendi
hayatını anlatarak başlar. Bu bölümde mektubu yazan askerin devrim ve devrimcilere
bağlılığını anlatan şu cümleler düşüncemize örnek olarak verilebilir:
“…1914’te kadar hayatımı ev işleriyle uğraşarak geçirdim… Daha sonra
emperyalistlerin safına geçerek kentli Puankar ve Alman devriminin cellâdı Eberta-Nosk’u
14

Babel, a.g.e., s. 75.
Babel, a.g.e., s. 103.
16
Babel, a.g.e., s. 103–104.
15
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evimde sakladım. Ve böyle şeyleri bir kenara bırakarak, Lenin’le beraber yoldaş Trotski
benim vahşî süngümü bir yana düşürdüler ve bana uğruna savaşılması gereken daha güzel
şeyler gösterdiler…”17
Öykülerde devrime bağlılığın dikkat çektiği gibi neredeyse aktarılan her olay devrimin
üzerine kuruludur. Taraftarları devrim uğruna, her şeyden vazgeçmek zorundadır. Ancak
zaman zaman umursamaz olunmalıdır. Babel, cephede kendine bir kazak erin elinden alınıp
verilen Argamak adlı atın öyküsünü anlattığı “Argamak”da (1932) kahramanını anlatırken
devrime de ince bir gönderme yapar.
“… Baulin yirmi yaşına kadar hiçbir şeyi dert etmemiştir. Bu onun karakteristik bir
özelliğidir ve bu özellik daha birçok insanda da mevcuttur. Devrimin başarıya ulaşmasını
sağlayanda budur…”18
Yazar bu cümleyle âdeta devrimin başarısı için akan kanların devrim içerisinde dert
edilmeyecek kadar sıradan olduğunu vurgulamak ister. Baulin gibi devrimde hiç bir şeyi dert
etmez. Her iş olması gerektiği gibi olur.
“Hahamın Oğlu” (Сын рабби, 1924) adlı öyküde ise yazar, devrimin sınıflar arası
farkları ortadan kaldırması özelliğini gözler önüne serer. Öyküde savaş sırasında askerleri
cepheye taşıyan trenin mola verdiği sırada anlatıcı istasyonda bekleyen askerlere Trotski
broşürleri dağıtırken, bir anda istasyonda toplanmış halkın arasında perişan halde önemli din
adamlarından sayılan Jitomirsko Hahamının oğlu İlya’yı görür:
“…Askerlere Trotski broşürü attım. Ama içlerinden sadece biri ölü ve kirli elini bir
tane broşür almak için uzattı. O zaman fark ettim ki bu el Jitomirsko Hahamının oğlu İlya’nın
eliydi. Görür görmez tanıdım onu Vasili. Ve prensin her şeyini yitirerek askerler arasında

17
18

Babel, a.g.e., s. 114.
Babel, a.g.e., s. 130.
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ezile büzüle yürüdüğünü görmek öyle iç parçalayıcı bir şey ki, bütün askeri kuralları bir
kenara atarak, onu çekip aldık trene…”19
Devrimden önce sefa içinde yaşayan insanlar devrimden sonra yer değiştirir. Devrim
onların sefasını sona erdirir. Eskiden eller üzerinde dolaşırken şimdi yerlerde sürünmekte,
hatta açlık içerisinde kıvranmaktadırlar. Jitomirsko Hahamının oğlu İlya’nın da başına aynı
şey gelir. İlya açlık ve sefalet içerinde sürünerek can verir. Devrim bütün dengeleri
değiştirmiştir.
“Konarmiya Öyküleri”nin genelinde devrim yukarıda değindiğimiz yönleriyle ön plâna
çıkartılır. Acıları, döktüğü kanlar, sebep olduğu ölümler, insanlara getirdiği ve götürdüğü,
kısacası iyi ve kötü yönleri Babel tarafından okuruna cepheden bu şekilde aktarılır. Her
öyküde büyük umutlarla beklenen “Devrim” nedeniyle gerek doğrudan gerekse de dolaylı
olarak acı çeken insanlarla karşılaşırız. Yeni rejimle beraber yaşam düzenleri, sosyal çevre
içerisindeki konumları ve hatta düşünme yetileri bile değişime uğrar. İnsanların devrimden
beklentileri, yaşadıkları hayal kırıklığı ve devrimin sebep olduğu acılar kaleme alınır.
İÇ SAVAŞ:
1917 Bolşevik Devrimi ile ateşlenen devrimciler, 1918’de I. Dünya Savaşı henüz
bitmemişken Rusya’daki çarlık rejimini tamamen yok etmek için harekete geçer. Bu atağın
nedeni, 1917’de Geçici Hükümetin dağılmasına rağmen, devrimden önce hükümetin almış
olduğu seçim kararının iptal edilmemesi ve seçimin 12/25 Kasım’da gerçekleştirilmesidir.
Çünkü seçim sonuçları Bolşevikler açısından pek de olumlu değildir. Bolşevikler yapılan
seçimde dörtte bir oranında oy almış ve iyice endişelenmeye başlamışlardır. Taraftar
toplamaya çalışan Bolşevikler, iktidarı kaybetmemek için oldukça kanlı geçecek bir

19

Babel, a.g.e., s. 129.

12

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

mücadeleye başlar.20 Böylelikle devrim yanlısı Bolşevikler (Kızıllar) ve Çar yanlısı olanlar
(Beyazlar) arasında üç yıl (1917–1920) sürecek olan bir iç savaş patlak verir.
İç Savaş varlığını ve tüm şiddetini ülkenin her yerinde hissettirir. Daha I. Dünya
Savaşı’nın yorgunluğunu atamadan yeni bir savaşa girişen Rusya için bu büyük bir yaradır.
Ülke hem maddî, hem de manevî sorunlarla bir anda uğraşmaya başlar. Rusya ekonomisi
gitgide bozulmakta ve halk açlıkla cebelleşmektedir. Ayrıca, uzun zamandır savaş halinde
olmaları da ruh hallerini iyice bozar. Halk açlık ve soğukla mücadelenin yanı sıra, birde kendi
içinde savaşmaktan memnun değildir. Bolşevikler bu nedenle birçok çevreden tepki alır,
özellikle de kırsal kesimden şiddetli tepkiler gelmeye başlar.21 Bu dönemlerde Rusya âdeta
üçe bölünür. Bir yanda Beyaz, bir yanda Kızıl taraftarlar bulunur. Diğer yandan hem
Beyazlarla, hem de Kızıllarla aynı anda anlaşmaya çalışan ve ormanlarda yaşamaya başlayan
“Yeşiller” ortaya çıkar. 1918’in ortalarında Beyazlar savaş içerisinde ataktadırlar. Kızıllara
göre daha az savaş malzemesine ve askeri güce sahip olmalarına rağmen ordusundaki
askerlerin profesyonel olması, bir de İngiliz, Amerikalı, Fransız ve Japon müttefiklerinden
aldığı destekler sayesinde Kızıllara karşı üstün durumdadırlar. Ancak 1918’in sonlarına doğru
dengeler sarsılır. Trotski tarafından yüksek düzeyde örgütlü ve güçlü bir Kızıl Ordu
oluşturulur. Üstünlük Kızıllara geçer ve böylece dengeler değişerek savaş üç yıl boyunca
devam edip gider. Savaşı Bolşevikler kazanır. Bolşeviklerin savaşı kazanma nedenlerinden
biri de, muhaliflerinin kendi aralarında anlaşamaması ve bir program üzerinden hareket
edememelerinden kaynaklanır22. Bu savaş sonrasında, her ne kadar kazanan bir taraf olsa da
ülke çok büyük zarar görür. Özellikle halk çok derinden yaralanır. Savaş sonrasında yaklaşık
20

Edward Hallet Carr, Sovyet Rusya Tarihi Bolşevik Devrimi 1917–1923, çev: Orhan Suda, 2.Baskı, I. Cilt,
İstanbul, Metis Yayınları, 2002, s. 109.
21
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914–1980, 6. Baskı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 1989, s. 128–132.
22
Bkz: Robin Milner, Gulland Nikolay Dejevskiyçev, Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi: “Ekim Devrimi ve İç
Savaş”, çev. Metin Çulhaoğlu, VIII. Cilt, İstanbul, İletişim yayınları Equinox, 1993, s. 150- 153.
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sekiz milyon insan savaştan, açlıktan, hastalıktan ve terörden ölmüş, yaklaşık iki milyon
insansa, özellikle aydın ve elit kesimden kişiler, ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır.23
“Konarmiya Öyküleri”nde okura, Kızıl General Semyon Budyonniy’in I.Süvari
birliklerinde, bu dönemlerde yaşananların aktarıldığına değinmiştik ve bu nedenle okur
olayları Kızıl cepheden öğrenir. Ancak bu demek değildir ki Babel okurunu Kızıllardan tarafa
çekmeyi amaçlamaktadır. Öyküler incelendiğinde Babel’in olaylara ne kadar tarafsız
yaklaştığı açıkça görülecektir. Kısacası eserler Kızıl cepheden anlatılmasına rağmen, Kızıl
askerlerin hatalarına ve düşmanları olan Beyazlara da öykülerde yer verilir. Çünkü yazarın
gözünde hepsi Rus’tur.
Bu öykülerde savaş konusuna, eserlerde ortaya konan savaş mantığını ele alarak
başlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. “Konarmiya Öyküleri” içerisinde yer alan “İki
Numaralı Tugay” (Комбриг два, 1923) adlı öyküde savaş mantığı şu şekilde aktarılır:
“Ya onları yeneceğiz, ya da bu uğurda öleceğiz. Başka yolu yok. Anladın mı?”24
İşte bütün askerlerin savaş mantığı bu cümlelerde açıkça ortaya konur. Hepsinin
yürekleri ateşle doludur. İster Kızıl olsun isterse Beyaz hiç fark etmeden yüreklerindeki amaç
aşkına gözleri dönmüşçesine savaşırlar. Hiçbir an ölümden korkmadan, ülküsü uğruna ölmeye
razı bu insanlar eserlerde dikkat çeker. Ancak bu öykülerde sadece savaşa bağlı insanlardan
değil aynı zamanda savaştan kaçmak için her yolu deneyen insanlardan da epeyce söz edilir.
“İki İvan” adlı öyküde gözler önüne serilen fahrî papaz yardımcısı İvan Agayev’in savaşa
katılmamak için sağır numarası yapması veya “İhanet” adlı öyküde hastanede iyileştikleri
halde boş boş savaşmamak için yatan Kızıl askerler gibi birçok hain de bu eserlerde aktarılır.

23

A.C. Orlov, v.d., İstoriya Rossii s drevneyşih vremen do haşey dney, “Grajdanskaya Voyna v 1918- 1920
gg.”, Moskvo, Prospekt, 1999, s. 375.
24
İsaak Babel, Soçineniya v dvuh tomah, Tom II, “Kombrig dva”, Moskva, Hudojestvennaya Literatura, 1990,
s. 48.
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Öykülerde bu tarz insanlara karşı bastırılmayacak derecede büyük bir nefret hâkimdir. Bunun
nedeni elbette ki, ülkelerine ve ideolojilerine bağlı insanların, vazifelerinden kaçan insanlara
duyduğu nefretten kaynaklanır.
Tarihi belge niteliği taşıdığını söylediğimiz “Konarmiya Öyküleri”nde sıcak savaş
sahnelerine de sık sık rastlarız. Bu sahnelerde bazen zafer coşkusunun mutluluğu, bazen de
yenilginin hüznü dikkat çeker. “Konkin” (1924) adlı öyküde zafer şu cümlelerle dile getirilir:
“… Öyle iyi işler başarıyorduk ki, ağaçlar önümüzde diz çökmüştü.”25
Ancak zaferin mutluluğu bu şekil de aktarılırken, kaybetmenin hüznü de “Dul Kadın”
(Вдова, 1923) adlı öyküde şöyle dile getirilir:
“O anda yeryüzünde korkunç bir ses duyuldu. Dört yeni alaydan oluşmuş düşman
birlikleri savaşa girmişti, Busk’a ilk yaylım ateşine başlamışlardı. Haberleşme birliklerimiz
dağılmıştı. Busk’daki iki ırmak arasına kurulmuş set alev almıştı. Alevler garnizonun
üzerinden, ateşler içindeki ağır kuşkanatları gibi kalkıyordu.”26
Bu öykülerden alıntıladığımız, sevinç ve hüzün cümleleriyle daha birçok yerde
karşımıza çıkar. “Konarmiya Öyküleri” içerisinde yazar hiç çekinmeden birliğinin yaşadığı
bütün yenilgilerden ve hiç övünmeden bütün zaferlerden soğukkanlılıkla ve tarafsız bir
şekilde söz eder. Herkes için olduğu gibi Babel için de savaş çok can acıtıcı bir olaydır. Yazar
eserlerinde savaşa duyduğu öfkeyi de açıkça ifade eder. Savaşın derinlemesine anlatıldığı
“Konkin” adlı öyküdeki şu sözler savaşın nasıl olduğunu okura açık bir şekilde aktarır:
“…Her cephede göğüs göğüse savaşılıyordu, insanlar kedi köpek gibi birbirlerini
parçalıyordu…”27

25

Babel, a.g.e., s. 66.
Babel, a.g.e., s. 108.
27
Babel, a.g.e., s. 66.
26
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Yazar, savaşı temel aldığı bu öykülerde insanların birbirini gözünü kırpmadan
öldürmesini açıkça eleştirir. Neredeyse bu eleştiri her öyküde karşımıza çıkar. Bu durumu
kendi ağzından da okuruna net bir şekilde bildirir. Babel “Savaş Sonrası” adlı öyküsünü şu
cümle ile bitirir:
“…Tamamen, bir cenaze çelenginin ağırlığı altındaymışım gibi yürürken, en kolay
ustalıktan, kaderime beni korusun diye yalvarıyordum; insanları yok etme ustalığından…”28
Bu cümleler yazarın, bir insanın başka bir insanı öldürmesine duyduğu nefreti açıkça
gözler önüne serer. Ancak öldürme zorunluluğundan insanlar ne kadar nefret etse de bu
zorunluluk savaşın en temel amacıdır. Savaş şiddetini her gün biraz daha arttırarak bu şekilde
cephelerde sürüp gider. Artık askerler savaşmaktan değil, yorgunluktan ölmek üzeredir.
Savaşın acıları ve yükü yetmezmiş gibi bir de o dönemlerde savaşa ek olarak yoksulluk, açlık
ve Rusya’nın sert iklimi de eklenince şartlar askerler için iyice zorlaşmaya başlar. “Zamostye”
(1924) adlı öyküde bu zorluklar şu şekilde aktarılır:
“Yağmur yağıyordu. Sellerin üstündeki toprakta rüzgâr ve karanlık uçuyordu. Tüm
yıldızlar simsiyah bulutların içine gömülmüştü. Yorgunluktan tükenmiş bitkin atlarımız soluk
soluğaydı, karanlıkta ayaklarını sıkıntılı sıkıntılı oynatıyorlardı. Onlara yiyecek hiçbir şey
vermemiştik. …”29
O dönemler Rusya açlık ve soğuktan perişan düşmek üzeredir. Öykülerin çoğunda da
bu durum vurgulanır. Savaşın zorlukları içerisine; yoksulluk, açlık ve soğuk eklenince iyice
çekilmez bir hal alır. Askerler, sadece yiyecek ve giyecek açışından zorluk çekmekle kalmaz,
aynı zamanda savaş malzemesi konusunda da çok büyük zorluklarla karşılaşırlar. Savaşın tüm
hızına rağmen cephelerdeki askerler silâhsız ve atsız olarak savaşa devam etmek zorundadır.

28
29

Babel, a.g.e., s. 124.
Babel, a.g.e., s. 110.
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Afonka Bida adlı bir askerin savaş sırasında çok sevdiği atının yaralanmasının ve atının
ölmesi üzerine, üzüntüden çılgına dönen Afonka’nın ortalardan kaybolmasının anlatıldığı
“Afonka Bida”da (1924) Babel bu zor durumu okuruna şu cümlelerle aktarır:
“… En çok her üç köylüden birine silâh verilebiliyordu ve bu silâhlara konan
mermiler uymuyordu bile…”30
Askerler bütün zorlukların yanı sıra malzeme eksiklikleriyle de uğraşmak zorunda
kalır. Silâhları olmadığı gibi çoğu zaman tek atın üzerinde iki süvarinin savaştığı bile olur.
“Zamostye” adlı öyküde sanatçı şu cümlelerle bu durumu açıklar:
“Kala kala yalnızca bir at kalmıştı ikimize. Ancak yine de ikimizi birden Sitansta’den
alıp götürmeyi başardı bu at. Ben eğere, Volkov ise arkaya oturmuştu.”31
Savaş insanları birbirine düşürüp kardeşi kardeşe, oğlunu babasına ve babasını oğluna
öldürtmüştür. Bir erin annesine yazdığı mektup aracılığıyla cephede Beyaz olan babanın,
Kızıl olan oğullarına yaptığı işkenceler, hatta daha ileri gidip bir oğlunu öldürmesi ve en son
olarak babasını büyük bir zevkle hem ordusu adına, hem de kardeşinin intikamını almak için
öldüren bir evlâdın öyküsünün anlatıldığı “Mektup”ta aktarılanlar bunun en açık örneğidir.
Öykünün kahramanı annesine yazdığı mektupta, beyazların safında olan babasının kendisine
ve kardeşlerine, Kızıl oldukları gerekçesiyle yaptıklarını şu şekilde aktarır:
“Mektubumun ikinci satırında sana, bundan tam bir yıl önce kardeşim Fedor Timofeiç
Kurdyukov’u öldüren babamdan söz edeceğim. Yoldaş Pavliçenko’nun yönettiği Kızıl
tugayımız Rostov’a doğru ilerlerken, içimizden ihanet edenler çıktı. Bu ihanet yüzünden
hepimizi esir aldılar. Babam o zamanlar General Denikin’in (Beyaz general. 1919 yılında
güney Rusya'da ve Ukrayna'da burjuva-toprak sahibi askeri bir diktatörlük kurdu. 1919

30
31

Babel, a.g.e., s. 80.
Babel, a.g.e., s. 113.
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yazında ve sonbaharında Moskova’ya saldırdı, ama 1920 başında Kızıl ordu tarafından
yenilgiye uğratıldı.) emrinde bir bölük komutanıydı… Bir süre sonra Timofeiç babamın
gözüne ilişti ve babam onu bir yandan kamçıladı ve bir yandan küfredip durdu. Aptal, soyu
belli olmayan kızıl köpek, piç kurusu seni vb. birçok söz söyleyerek kırbaçlamaya, karanlık
basıp da, Timofeiç ölene kadar devam etti. Sana Timofeiç’in mezarında bir haç bile
olmadığını yazarken, babam tarafından yakalandım… Kurtarıcı İsa’nın çektiklerini ben de
onun elinden çektim… ”32
Bu cümlelerin devamında mektubu kaleme alan erin büyük abisinin, öldürülen
kardeşinin intikamını almak için babasını gözünü kırpmadan öldürmesi aktarılır. Bu öykü
savaşın acı yüzünün en açık şekilde kaleme alınmış halidir. Ayrıca alıntının son cümlesi de
dikkate değer. Bu cümle karşı kıyılarda oluşun en trajik noktasını açıkça ortaya koyuyor. Acı
ancak İsa’nın acılarıyla kıyaslanarak ölçülendiriliyor.
Yazar 1920’de cepheden kaleme aldığı günlüklerinde savaşı söyle özetler:
“… Bütün yaşanları düşündüm bütün gece ve savaştan bir kere daha nefret ettim. Bu
ne kadar endişe verici bir yaşam.”33
Yazar İç Savaşı aktardığı bu öykülerinde, savaşın getirdiği acıları net bir şekilde ortaya
koyar. Savaş sırasında ölen insanlar, savaş malzemesi eksikliği, insanlarının bozulan
psikolojileri, açlık ve kötü hava şartları bu yapıtların her birinde, her zaman acı yüzünü
değiştirmeden okurun karşısına çıkar. Bu eserlerde aktarılan savaş yıllarında, cephede aktif
halde bulunup, bir kızıl asker olan yazarında savaşa bakış açısı açıkça ortadadır. Her eserinde
savaştan bir ideoloji adına mücadele edilmesi gereken bir olgu olarak söz etmek yerine,
insanları yok etmek için uğraşıp durulan bir durum olarak kaleme alması ve savaşın acı

32
33

Babel, a.g.e., s. 12.
Babel, a.g.e., Tom I, s. 398.
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vermekten öteye geçemediğini vurgulaması en açık kanıttır. Yazarın, savaş sırasında tuttuğu
günlüklerde de bu düşüncemizi destekleyen ifadeler mevcuttur.
“Konarmiya” öyküleri içerisinde Devrim ve İç Savaş halkın beklentilerinin aksine
getirdikleri acılarla gözler önüne bu şekilde serilir. Büyük umutlarla beklenen ve daha sonra
kendisinden beklenenleri gerçekleştiremeyen Devrim ve henüz tam anlamıyla I. Dünya
Savaşın yaralarını sarmadan patlak veren İç Savaş Rus insanını derinden sarsmıştır. Ülkede
hâkim olan yoksulluk, yorgunluk ve zor doğa şartları insanları sadece fiziksel olarak değil
aynı zamanda ruhsal olarak ta derinden yaralar. Babel, eserlerde bu söz ettiğimiz fiziksel ve
ruhsal yaraları açıkça kaleme alır. Her eserde karşımıza fiziksel ve ruhsal acılar çeken insanlar
çıkar. Yok olmamak adına, ne uğruna mücadele verdiklerini bilmeden ve yaşamak için
öldürmeye mecbur insan portreleri çizilmiştir. O dönem Rusya’sının en acı portreleridir
bunlar. Yaşananlar büyük bir karmaşa, korku ve anlamsızlığa dönüşmüştür. Öykülerin
hepsinde sert eleştiriler vardır. Ancak, Babel dönem sansürünün de etkisiyle açıkça liderleri
ve rejimi eleştirmemiştir. O insanı kaleme almış. Onun duygularını ve yaşadıklarını aktararak
eleştirisini açıkça kelimelere dökmeden, anlatıcı olarak yorumdan kaçınarak ve kahramanının
acılarını aktararak, eleştirdiklerini okurunun anlamasını beklemiştir. Eserlerde bu eleştiriler
diyaloglar arasına yerleştirilmiştir. Kimi zaman bir askerin, kimi zamanda cahil bir köylünün
ağzından yaşananlar sert bir şekilde eleştirilmiştir. Çok erken yaşta antisemitizm nedeniyle
birçok acı olay yaşamak zorunda kalan ve acı çekmenin ne demek olduğunu iyi bilen bir yazar
için kahramanlarına bu şekilde yaklaşması şaşırtıcı olmayacaktır.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Yrd. Doç. Dr. ÖMER SEVER∗
Öz
Bu makalede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.No’lu Ek protokolünün ilk
maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının sınırları işlenmektedir. Sözleşmeye göre mülkiyet
hakkı üç farklı kuralı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Birincisi mal ve mülk
dokunulmazlığına saygı gösterilmesi, ikincisi mal ve mülkten yoksunluk, üçüncüsü mal ve
mülkün kullanımının kontrol edilmesidir.
Bu çalışmada özellikle kamulaştırmasız el atmalara ilişkin olaylar ele alınmış ve belirli
kriterler oluşturulmuştur. Ele alınan olaylarda divanın mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin
davaları incelerken, sadece resmi bir kamulaştırmanın yapılıp yapılmadığını veya özel
şahısları mülkiyet haklarından yoksun bırakırken kamu yararının gözetilip gözetilmediği
denetimi yapmakla kalmamaktadır.
Kamulaştırmasız el atma, ancak, idarenin mülkiyetin kullanımına ilişkin düzenlemeleriyle
malikin gayrimenkul üzerinde maksada uygun bir şekilde mülkiyet hakkını kullanamaz
duruma gelmesi ve bu düzenlemeler sebebiyle gayrimenkulün bütünün değerinin ağır
kayıplara uğraması halinde kabul edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Mülkiyet, mülkiyetten yoksunluk, Sporrong, kamu yararı,
kamulaştırmasız el atma
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JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ABAUT
DE FACTO EXPROPRIATION
Abtract
In this article limits of the property rights which is held on the first article of the Additional
Protocol of European Convention on Human Rights is handled. According to the convention,
property right is designed to cover three different rules. First is respecting to inviolability of
property, second is deprivation of good and property and the third is controlling the usage of
good and property.
In this research, especially “de facto expropriations” are handled and certain criteria are
established. When examining cases related to violations of the property right, searching for
existence of formal expropriation or following public interest while devesting a private person
of a private right are not only controls.
De facto expropriations can only be accepted when owner becomes incapacitated to use
his/her property rights according to purpose and because of these regulations property's value
faces heavy losses.
Key words: Property, deprivation of property, Sporrong, public interest, de facto
expropriations,
1. Giriş
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1.Nolu Ek Protokolü 20. Mart 1952’de Avrupa
Konseyi üyesi devletlerce imzalanmıştır. Bu

Protokolün 1. maddesi mülkiyet hakkının

korunmasını düzenlemektedir. 1. madde şöyle demektedir:
“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme
hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve
uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.
Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını
düzenlemek veya vergilerin ya da başka harçların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak
için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.”
2
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Bu maddede mülkiyet hakkı üç farklı kuralı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Birincisi
mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesi, ikincisi mal ve mülkten yoksunluk,
üçüncüsü mal ve mülkün kullanımının kontrol edilmesidir.
Avrupa Adalet Divanı Ek Sözleşmenin 1. maddesinin ihlaline ilişkin davalarda karar
verirken, önce bu bölüm kapsamına giren bir mülkiyet hakkının (bir mal ve mülkün) mevcut
olup olmadığını incelemektedir. İkinci adımda mülkiyete bir müdahalenin gerçekleşip
gerçekleşmediğini ve son adım da ise bu müdahalenin hukuka uygunluğunu incelemektedir.
İkinci ve üçüncü kurallar, belirli durumlardaki mülkiyet dokunulmazlığına müdahale
durumlarıyla birlikte dikkate alınmaktadır.
Malikin mal varlığı üzerindeki mülkiyet ilişkisine dayanan haklarından yoksun bırakılması
bu hakkın ihlal edilmesinin esasını oluşturmaktadır. Divan mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin
davaları incelerken, sadece resmi bir kamulaştırmanın yapılıp yapılmadığını veya özel
şahısları mülkiyet haklarından yoksun bırakırken kamu yararının gözetilip gözetilmediği
denetimi yapmakla kalmamaktadır. Bunun yanında fiili (de facto) bir el atmanın olup
olmadığını da inceler. Divan kararlarında her olayın özgül koşullarını dikkate almaktadır1.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kamulaştırmasız el atma iddiasının olduğu bir davada
öncelikle müdahalenin varlığını tespit eder. Daha sonra da bu müdahalenin meşruiyetini
inceler. Divan eğer müdahalenin meşru olmadığını tespit ederse mülkiyet hakkının ihlal
edildiğine karar vermektedir2.
Aşağıda Türk hukukunda kamulaştırmasız el atma olarak ifade edilen “de facto”
müdahalelere ilişkin bazı Divan kararları seçilerek incelenmektedir.
2.

Kamulaştırmasız El Atma Fiillerine İlişkin Örnek Olaylar
2.1.

Sporrong ve Lönnroth Olayı

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu önünde kamulaştırmasız el atmaya ilişkin ilk dava
Sporrong olayıdır. İsveç’in Stockholm şehrinin yeniden yapılandırılması planı kapsamında
gerekli kamulaştırmaları yapmak için idareye izin verildi. İdare ilgili yerlerdeki arsalara inşaat
yasağı getirdi. Bu yasak bazı yerlerde 23 ve 25 yıl, bazı yerlerde de 8 ve 12 yıl yürürlükte

1

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap, s.11
in:http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_KapsamindaMulkiyetHakki.pdf
2

Özge Yücel, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Kamulaştırmasız El Atma, s. 2.
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kaldı. Daha sonra da idare yeni plan dahilinde yapılan çalışmalarda ilgili arsalara ihtiyaç
duyulmaması sebebiyle inşaat yasağı ve kamulaştırma iznini kaldırıldı3.
Mağdurlar mülkiyet hakkına müdahale eden bu düzenlemenin, Sözleşmeyi ihlal ettiği
iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvuruda bulundular. Komisyon olayda fiili
el atma olup olmadığına dair incelemeyi gerekli görmedi4. Komisyonun kararına muhalefet
şerhi koyan hakimler ise, bu yaklaşımın doğru olmadığını,

AİHS 1.No Ek Protokolün

1.maddesinde kullanılan ifadelerden çıkan sonucun, devletin kamulaştırma düzenlemelerine
karşı

sözleşmenin ilgili maddesinin daha fazla koruma sağladığını, bu sebeple devletin

düzenlemesi kamulaştırmasız el atma etkisi doğurup doğurmadığının incelenmemesi
Sözleşmenin amacına uygun düşmediğini, her ne kadar bu olayda idarenin aldığı kararlar
kamulaştırmasız el atma oluşturacak kadar ağır bir müdahale oluşturmuyorsa da, birçok üye
ülkelerdeki uygulamaya ölçü oluşturmak amacıyla burada, belirli kriterlerin oluşturulmasının
daha iyi olacağını, muhalefet şerhlerinde dile getirmişlerdir5.
Adalet Divanı AİHS 1.No Ek Protokolün 1.maddesi çerçevesinde Sporrong ve Lönnroth
davasını incelemiş ve sonraki kararlarında sürekli nazara aldığı üç kuralı ortaya koymuştur.
Divana göre 1.maddedeki ilk kural, genel nitelik taşımaktadır ve mülkiyet dokunulmazlığına
saygı gösterilmesi ilkesini ortaya koymaktadır. İkinci kural ise sözleşmenin 1/2.maddesinin
ikinci cümlesinde düzenlenmektedir. Bu kurala göre mal ve mülkten yoksun bırakmak, belli
şartlara bağlıdır. Maddedeki üçüncü kural ise devletlerin kamu yararını gözeterek, mülkiyetin
kullanımını kontrol etme hakkına sahip olmalarıdır.
Divan öncelikle olayda idareye verilen kamulaştırma izni ve getirilen inşaat yasağının
normal süreden uzun bir zaman devam etmesinin, başvurucunun gayrimenkuller üzerindeki
mülkiyet hakkına orantısız bir sınırlama getirdiğini ve gayrimenkullerin değerine olumsuz
etkide bulunmuş olduğunu tespit etmiştir. Divan özellikle kamulaştırma izni sebebiyle
mülkiyet hakkının iptal edilebileceği ihtimaliyle değer kaybettiği hususuna dikkat çekmiştir6.
İkinci adımda Divan başvurucunun önceden olduğu gibi evlerinde oturabileceği ve evlerini
kiraya verebilme imkanının varlığını ifade etmiştir. Her ne kadar imar yasağı ve kamulaştırma
3

Karar metni için bkz. in: http://www.eugrz.info/PDF/EGMR4/EGMR04-25.pdf
Bkz. Komisyon raporu, paragraf, 63, in: EuGRZ, 1983, s.523 vd.
5
Gelinsky, s. 80.
6
Bu konuda Divan’ın kararında şu şekilde ifade kullanılmıştır: “ Although the expropriation permits left intact in law the
owners’ right to use and dispose of their possessions, they nevertheless in practice significantly reduced the possibility of its
exercise. They also affected the very substance of ownership in that they recognised before the event that any expropriation
would be lawful andauthorised the City of Stockcholm to expropriate whenever it found it expedient to do so. The applicants’
right of property thus became precarious and defeasible”
4
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izni sebebiyle zorlaşmış olsa da, satış hakkı var olmaya devam etmektedir. Bunlardan
hareketle Divan önlemin mülkiyet hakkını maliklerin ellerinden alacak kadar ileri gitmediği
sonucuna varmıştır7.
Divan’a göre kamulaştırma izninin süresi zarar verici etkileri olmuş ve özellikle inşaat
yasağıyla bu negatif etkiyi daha da artmıştır. (Série A Nr. 52,., S. 27, Ziff. 72, EGMR-E 2,
157). İlgili gayrimenkullerin kullanımına ilişkin hukuki düzenlemeler, bu malların normal
piyasa şartlarında satılmasını ve bunları ipotekleyerek kredi kullanılması imkanını negatif
etkilemiştir. (Série A Nr. 52, 22-24, Ziff. 58 und 63, EGMR-E 2, 153 u. 154 f.). Divan ayrıca
başvurucuların mallarının geleceği hakkında tamamen belirsizlik içinde bulunduklarını ve bu
kişilerin içinde bulundukları zorlukları hükümetin nazara almasını istemeye yönelik
haklarının da bulunmadığını kararında belirtmiştir. (Série A Nr. 52, S. 26, Ziff. 70, EGMR-E
2, 156). Kamulaştırma için idareye verilen zamanın makul bir süre olması esasını dile getiren
Divan, bu olayda 4 yıllık sürenin haricindeki süreyi zarar hesabında nazara almıştır.
Divan kamulaştırmasız el atmaya ilişkin bu ilk kararında, mülkiyete müdahalenin varlığını
ağır şartlara bağlamıştır. Mülkiyet hakkının kullanılması yıllarca sınırlandırılarak adeta
mülkiyet hakkı ortadan kaldırılacak şekle getirilmiş olması ve ilgili gayrimenkullerin değeri
gözle görülür şekilde azalmış olması kamulaştırmasız el atma kapsamında değerlendirmeye
yetmemiştir. Malikin hala bu gayrimenkulleri kullanabilmesi, kiralayabilmesi ve satabilmesi
sebebiyle burada idarenin kullanımı sınırlayıcı kurallar koyma yetkisi çerçevesinde bu olay
değerlendirilecektir. Bu uygulama daha sonraki divan kararlarında da takip edilmiştir.
Divan kamulaştırma iznini ve inşaat yasağını, ne bir usulüne uygun kamulaştırma ve ne de
kamulaştırmasız el atma olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmektedir. Divan inşaat
yasağını idarenin mülkiyet hakkını düzenleme yetkisi çerçevesinde değerlendirmiştir. Buna
karşılık kamulaştırma iznini, bu izinle hedeflenen kamulaştırmayı nazara alarak aynı şekilde
hükümetin mülkiyeti kullanımı düzenleme yetkisi çerçevesinde değerlendirmemiştir. Bu
değerlendirme eleştirilmiştir. Her ikisi de aynı hedefe hizmet eden bu tasarrufların arasında
ayrım yapılmasına gerek olmaksızın, her ikisini de idarenin mülkiyetin kullanımını düzenleme
çerçevesinde değerlendirilmesi daha uygun olacaktır8.

7

"However, although the right in question lost some of its substance, it did not disappear ... The effects of the measures
involved are not such that they can be assimilated to a deprivation of possessions."’’

8

Gelinsky, s. 80.
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Adalet Divanı Sporrong olayında kamulaştırmasız el atmayı hukuka uygun olarak yapılan
kamulaştırmayla eş tutmuştur. Bunun anlamı, Sözleşmenin 1.Ek Protokolü 1/1.maddesindeki
şartlara uygunluk bu eylemlerde de aranmasıdır. Divan bu değerlendirmeyi daha sonraki bir
çok kararında da tekrarlamış ve bu yaklaşım Divanın istikrarlı kararları arasına girmiştir9.
2.2.

Jahn ve Diğerleri Olayı

Başvurucular Jahn ve diğerleri,

Doğu Almanya’da 1945 yılında toprak reformu

çerçevesinde belirli şartlarda kullanmak üzere şahıslara verilen gayrimenkullerin sahiplerinin
mirasçılarıdırlar. Bu şekilde mal sahibi olan kişiler o dönemde yeni çiftçiler olarak
nitelendirilmekteydi.
Modrow-Kanunu ( Toprak reformunu yoluyla sahip olunan gayrimenkullerin sahiplerinin
haklarına ilişkin kanun) 16 Mart 1990 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanunla ilgili
gayrimenkuller üzerindeki bütün sınırlamaları kaldırıldı ve ilgili kişilere bu yerlerin mülkiyet
hakları sınırsız bir şekilde iade edildi.
Almanya’nın birleşmesinden sonra mülkiyet haklarını düzenleyen kanunda 14 Temmuz
1992 tarihinde Federal Parlamentoda yapılan ikinci değişiklikle bu tür gayrimenkullerin
sahipleri ve mirasçılarının -ki başvurucularda bunların arasında bulunmaktaydı- bu
gayrimenkulleri karşılıksız olarak bulundukları eyaletteki vergi dairesine devretmelerini
düzenlemekteydi.

Bu kanuna göre toprak reformu yoluyla sahip olunan gayrimenkullerin

sahiplerinin mirasçıları eğer 15 Mart 1990 tarihine kadar ya da bu tarihten geriye doğru son
10 yıl içinde orman, tarım ya da gıda işleriyle meşgul değillerse ya da Doğu Almanya’daki
tarım ürünleri üretimi birliklerine ait değillerse bu gayrimenkulleri devredeceklerdi.
Başvurucular herhangi bir ödeme yapmaksızın ellerindeki gayrimenkullerini devre
zorlanmalarının Sözleşmenin 1.maddesini ihlal ettiğini iddia etmekteydiler. Ayrıca
Sözleşmenin 1.Nolu Ek protokolünün 14.maddesindeki ayrımcılık yasağını da ihlal ettiğini
iddia ettiler.
Divana göre başvurucular mülkiyet ilişkisi tartışmalı gayrimenkullerin sahibidirler. Doğu
Almanya Parlamentosunun yaptığı ve birleşme protokolüne göre Federal Almanya’nın hukuk
sisteminde de geçerli olan Modrow-Kanununa göre hukuka uygun olarak bütün bu
gayrimenkullerin maliki oldular. Almanya’nın birleşmesinden sonra da bu yerlerin maliki
9

Bkz. Mellacher-Kararı paragraf, 171, Komisyon Kararı, paragraf. 199; Fredin-Kararı, paragraf, 42.
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sıfatıyla tapu kütüğüne kayıt oldular. Ve serbest bir şekilde bu gayrimenkuller üzerinde
herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın malik sıfatına sahip oldular. Sahip oldukları
mülklerini bulunulan yerdeki vergi dairesine devretmeleri ise Sözleşmenin 1.Nolu EK
protokolünün 1.maddesi çerçevesindeki mülkiyetin düzenlenmesi konusunda idareye verilen
yetki çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Divana göre tartışma konusu olan mülkiyetin devrine ilişkin kanuni dayanak
bulunmaktadır ve bu devirde kamu yararı bulunmaktadır. Bu düzenleme Alman idari
makamların yaklaşımına göre adalete aykırı olan Modrow- Kanununa neticelerini düzeltmeye
yarayacaktır.
Burada kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması prensiplerinin karşılıklı olarak
tartılması gerekmektedir. Divana göre, mülkiyet hakkının uygun bir ödeme yapmaksızın
ortadan kaldırılması normal şartlar altında mülkiyet hakkına orantısız bir müdahaledir.
Sözleşmenin 1.Nolu Ek protokolünün 1.maddesi kapsamında herhangi bir ödeme olmaksızın
yapılan müdahale sadece özel şartlar altında hukuka uygun olabilir.
Divan ilgili olayda, 1990 tarihli Modrow-Kanununu Doğu Almanya’da serbest seçimlerle
oluşan parlamento tarafından iki Almanya’nın birleşme sürecinde görüşmeler kapsamında
yapılmıştır. Hedef Doğu Almanya’yı serbest piyasa şartlarına uygun hale getirmekti.
Federal Almanya’nın kanun koyucu organının iki yıl sonra Modrow-Kanununun
adaletsizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir kanun yapması prensip olarak problem
teşkil etmemektedir. Ancak bu yeni kanunun içeriği problemli görülmektedir. Orantılılık
prensibi gereği Federal Almanya kanun koyucusu zarara karşılık olarak uygun herhangi bir
ödeme yapmaksızın başvurucuların elinden devletin lehine olarak mülkiyetini alması hukuka
uygun olmamıştır.
Divana göre iki Almanya’nın birleşme sürecindeki olağanüstü şartlara rağmen, uğranılan
zarara karşılık herhangi bir ödeme yapılmadan mülkiyetinin devlete geçirilmesini sözleşmenin
mülkiyeti koruyan ilgili maddesini ihlal etmektedir. Burada mülkiyetin korunmasıyla kamu
yararı ilkesinin adalete uygun bir şekilde tartılması gerekirdi. Netice olarak Sözleşmenin
1.Nolu Ek protokolünün 1.maddesi ihlal edilmiştir. Divan Sözleşmenin 1.maddesinin ihlal
edildiğini oybirliğiyle tespit etmiştir10.

10

Karar metni için bkz. http://www.neue‐justiz.nomos.de/fileadmin/neue‐justiz/doc/NJ_04_04.pdf#page=31
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2.3.

I.R.S. VE DİĞERLERİ OLAYI

Bu olay resmi bir kamulaştırma yapmaksızın, fiili el atmaya hukuki düzenlemeyle
meşruiyet kazandırılmasının, kamulaştırmasız el atma sayılmasına önemli bir örnek teşkil
etmektedir.
Başvuranlar Ankara'da yaşayan beş Türk vatandaşıdır. Bu kişiler Etimesgut ilçesinde uzun
zamandan beri askeri hava alanı olarak kullanılan arazinin sivil havacılık kurumuyla birlikte
ortak maliklerindirler. Savunma Bakanlığı 1988 yılında bu arsanın 2942 sayılı kanunun
38.maddesine göre tapusunun iptal edilerek, arsanın hazine adına tescil edilmesi için yetkili
asliye hukuk mahkemesinde dava açmıştır. Bakanlık gerekçe olarak söz konusu yerin 1955
yılından beri kesintisiz olarak hava kuvvetleri tarafından işgal edilmiş olduğu ve maliklerin de
bu işgale karşılık bir dava açmamış olduklarını ileri sürmüştür. Malikler ise bu iddianın aksine
söz konusu tarlada 1983 yılında askeri hava alanı yönetiminin tel çekerek bu bölgeye girişi
yasaklamasına kadar tarım yaptıklarını ifade etmişlerdir. Mahkemenin hazırlattığı bilirkişi
raporunda 1955 yılında Etimesgut Havaalanının Türk Hava Kuvvetlerine devredilmesinden
bu yana ilgili arsanın, pistlerin güvenlik alanında kalması sebebiyle kamu hizmetine tahsisli
sayıldığı, ancak arsa üzerinde yakın zamanda binaların yapıldığı ifade edilmektedir. Yerel
mahkeme de 1993 yılında ilgili taşınmazın 20 yıldan fazla zamandır kesintisiz şekilde kamu
yararı sebebiyle işgal edilmiş olduğu gerekçesine dayanarak tapunun iptaline ve hazine adına
tesciline karar vermiştir11.
Divan 20 Temmuz 2004 tarihinde esas hakkında verdiği kararda, başvurucuların adına
tapuda kayıtlı Ankara Etimesgut'daki ortak taşınmazlarının kamu yararı amacıyla 20 yıldan
fazla süreyle kullanıldığı gerekçesiyle Ankara Mahkemesi tarafından tapunun iptal edilmesi
ve kamu adına tescil edilmesi fiilinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği sonucuna varmıştır.
Başvuru sahipleri ayrıca de facto işgalin hiç bir kamulaştırmaya tabi tutulmadan
gerçekleştirildiğini belirtmektedirler. Tazminat ödemeden bu yerlerin kamulaştırılması 1
No.lu Ek Protokolün 1. maddesi tarafından garanti altına alınan hakları ihlal etmektedir.
Divan kararında 1 No.lu Ek Protokolün 1. maddesinin üç ayrı ilkesi olduğunu hatırlattıktan
sonra, olayda resmi bir kamulaştırmanın var olup olmadığı ya da mala kamulaştırmasız el

11
Karar metni için bkz.
ttp://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/d0cd2c2c444d8d94c12567c2002de990/3255021c2dcb48f2c1256ed600347a6a?Open
Document (08.08.2012)
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atma fiilinin vuku bulup bulmadığının incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. (Sporrong ve
Lönnroth v. İsveç, 23 Eylül 1982 tarihli karar, A serisi, 52.numara,ss. 24-25, 63. paragraf).
Olayda idare, 2942 sayılı yasanın 38. maddesinin uygulanması sonucunda başvurucuya ait
tapu siciline kayıtlı mülkiyet hakkını iptal etmiş ve Savunma Bakanlığı lehine mülkiyetin
devrini talep edilmiştir. Divan bu işlemin başvuru sahiplerini 1 No.lu Protokolün 1.
maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesi anlamında, mülkiyet hakkını ihlal ettiği
sonucuna varmıştır ( mutatis mutandis,Brumarescu v. Romanya [GC], 28342/95, 77. paragraf,
CEDH 1999-VII).
Divan malın değeri ile orantılı bir meblağ verilmeden gerçekleştirilen kamulaştırmanın
1.maddeye aykırılık teşkil etmekte olduğunu ifade etmiştir (Lithgow ve diğerleri v. Birlesik
Krallık, 8 Temmuz 1986 tarihli karar, A serisi, 102 numara, s.50-51, 120- 121.paragraf).
Divan 2942 sayılı yasanın 38.maddesinin Anayasaya ve AİHS 1.Ek Protokolünün
1.maddesini ihlal ettiği gerekçesine dayanarak 10 Nisan 2003 tarihinde Anayasa
mahkemesinin iptaline karar vermesinin, başvurucuların mağduriyetlerini giderici bir tazminat
elde etmeleri için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmaması sebebiyle sözleşmeye aykırılığın
ortadan kalkmadığını tespit etmiştir ( mutatis mutandis, Pisano v. Italya [GC], 36732/97, 42.
paragraf, 24 Ekim 2002).
Divan tazminat talebine ilişkin olarak, 2942 sayılı yasanın 38. Maddesinin yürürlüğe
girdiği tarihin değil,

fiili el (de facto) atmanın gerçekleştiği tarihten itibaren tazminat

bedelinin hesaplanmasında esas alınması gerektiğini ifade etmiştir. (mutatis mutandis,
Carbonara ve Ventura v. Italya, 24638/94 numara, 67.paragraf, CEDH 2000-VI).
Divana göre, idare herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmadan söz konusu araziyi
kamunun mülkiyetine geçirmiştir. 38. madde yürürlüğe girdiği zaman, zamanaşımı süresi
zaten geçmiş olduğundan, başvuru sahipleri ne zilyetlik talebinde bulunabilmiş ve ne de
mülkiyet hakları idareye geçmiş olmasından dolayı bir tazminat talep edebilmişlerdir. Aynı
şekilde mağdurlar Anayasa Mahkemesi tarafından önceden belirtilen düzenlemenin iptalini de
isteyememişlerdir. Divan, idarenin müdahalesini, bu bir yasaya dayanmasına rağmen,
mülkiyet sahiplerine tazminat hakkı tanımadığı için hukuka aykırı saymıştır. Divan olayda 1
No.lu Protokolün 1.maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir.
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3. Malvarlığı Kullanımın Kontrol Edilmesi ile Kamulaştırmasız El Atmanın
Arasındaki Farkın Öne Çıktığı Olaylar
Mülkiyetten yoksun kılma ile mülkiyetin kullanımının sınırlandırılması 1.Nolu Ek
protokolün 1/1 maddesi kapsamında farklı şartlara tabidir. Bu sebeple her iki müdahale
kategorisinin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir.
Eğer müdahale, mülkiyetin hukuken devredilmesi şeklinde yapılmışsa bu ayrımın
yapılması kolay olacaktır. Ancak idare aldığı kararlarla mülkiyet hakkının kullanımına ilişkin
sınırlamalar getirmişse fiili el atmanın sınırının aşıldığı zamanın tespit edilmesi gerekir.
Ayrıca 1.Nolu Ek protokolün 1/1 . maddesinin öngördüğü kriterler yerine getirilmesi şartı
aranacaktır12. Aşağıdaki olaylarda bu ayrıma ilişkin Sözleşmenin organlarının uygulamaları
değerlendirilecektir.
3.1.

Fredin Olayı13

Bu olayda başvurucu İsveç’deki bir çakıl işletmesinin ruhsatının iptal edilmesinin
sözleşmede taahhüt altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir.
Divan kararında, kamulaştırmasız el atma ile mülkiyetin kullanılmasının düzenlemesi
arasındaki farka ilişkin bazı kriterler ortaya koymuştur.
İsveç hukukuna göre 1963 yılından bu yana çakıl işletmesi izne tabidir. Gerekli izin
işletmelere ancak çevrenin korunmasına ilişkin bazı şartların yerine getirilmesi halinde
verilmektedir. Başvurucu çakıl ocağının maliki değil, bu yeri kiralama yoluyla işletmektedir.
Olayda 1963 yılında bu yerin malikine 30 yıllığına işletme ruhsatı izin verilmişti. 1973 yılında
çevrenin korunmasına ilişkin bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Bu yeni düzenlemelere göre,
idare 10 yıldan daha eski olan işletmelerin çevre koruma kapsamında mevcut izinleri herhangi
bir tazminat ödemeksizin iptal edilebilecektir.
1977 yılında başvurucu çakıl ocağının mülkiyetini devralmış ve eski malikle arasındaki
kira sözleşmesinin bitim tarihinde 1976'da mevcut ruhsatın kendisine devredilmesi için
başvuruda bulundu. 1980'de yetkili idare başvurucunun işletmesinde gemilerin yüklenmesine
ilişkin gerekli tesisin kurulmasına ilişkin müracaatını kabul etti. İdarenin kararında çakıl ocağı
yükleme tesisi ruhsatının, ancak çakıl ocağı ruhsatı geçerli olduğu sürece kullanılabileceğini
12

Katja Gelinsky, Der Schutz des Eigentums gemaess Art. 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur Europaeischen
Menschenrechtskonvention, Berlin 1996, s. 60.
13
Karar metni için bkz. http://www.javier‐leon‐diaz.com/property/Fredin%20case1.pdf
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ruhsatla birlikte bildirildi. İdare 1983 yılında başvurucunun ruhsatın kendisine devredilmesine
ilişkin 1979 tarihli müracaatını kabul etti. Ayrıca bu kararla birlikte 1973’te yürürlüğe giren
mevcut

çevre

hukuku

düzenlemelerinde

öngörülen

kriterleri

işletmenin

sağlayıp

sağlamadığının aynı yıl denetiminin yapılacağı da başvurucuya bildirildi. 1984 yılında yapılan
denetim sonucunda ilgili idare çakıl ocağını kapatma kararı verdi. Bunun için başvurucuya
önce 3 yıl süre verildi ve bu süre daha sonra 12 ay uzatıldı.
Başvurucu işletme ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte artık çakıl ocağından verimli bir
şekilde faydalanamadığını iddia etti. Davacı işletmekte olduğu çakıl ocağının işletme izninin
iptal edilmesinin bir kamulaştırmasız el atma olduğunu iddia etti.
Divan ise, ruhsatın iptal edilmesi işlemini idarenin kullanımı düzenleme yetkisi
kapsamında değerlendirdi. Bu tespiti yaparken de, divan çakıl ocağının ekonomik olarak
verimli bir şekilde kullanımının işletme ruhsatı iptal edildikten sonra artık mümkün olup
olmadığı soruruyla ilgilenmemektedir. Hakimler çakıl ocağının bulunduğu işletme alanını
etrafındaki malike ait gayrimenkulden ayrı değerlendirmemektedir. Nazara alınacak şey,
ruhsatın alınmasının bütün gayrimenkule etkisidir14.
Divan geride kalan gayrimenkulün kullanılabilir oluşu sebebiyle fiili el atma (“de facto”)
olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Divana göre başvurucu çakıl ocağının işletmesini sürdürebileceğine dair bir güven içinde
olamaz. Çünkü ruhsatın iptal edilmesinden önce çakıl işletmesi ruhsatı sınırlandırılmıştı.
İdare, çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemelerle birlikte 10 yaşını aşmış olan işletmelerde
herhangi bir tazminat ödemeden ruhsatları iptal etmeye başlamıştı. Bu uygulamadan sonra
çakıl işletmesinin ruhsatının iptal edilmesi her an beklenmekteydi. Bu şartlar altında bu
eylem fiili el atma olarak değerlendirilemez. Olay Komisyon önünde görüşülürken de, aynı
şekilde gerekçelendirilmiştir15.

Ayrıca başvurucuya idare tarafından birçok defa işletme

ruhsatı sadece diğer denetimler yapılmak şartıyla uzatıldığı bildirilmişti. Bu şartlar altında
başvurucu bu işletmenin uzun yıllar sürdürülebileceğine yönelik beklentiler içinde
olmayacaktır. Bu sebeple ruhsatın iptal edilmesi Sözleşmenin 1/2 . maddesi anlamında

14

"Viewing the quesrion from this perspective, the Court does not find it established that the revocation took away all
meaningful use of the properties in question.
15
The Commission fmds it essential that the applicants’ exploitation rights were in no way absolute or unconditional. On the
contrary, the rights ander the permit had for a long time been limited by precise conditions for the exploitation."*'
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kamulaştırma olarak değerlendirilemez. Bu durum daha çok, idarenin mülkiyet hakkının
kullanımını düzenleme yetkisi dahilinde değerlendirilmelidir16.
3.2.

Mellacher Olayı

Başvurucu idarenin kira hukukuna ilişkin hukuksal düzenlemelerden dolayı % 20’den daha
fazla zarara uğraması sebebiyle Divan’a başvurmuştur17.

Başvurucu idarenin ilgili

düzenlemesiyle malik sıfatını kaybederek, aldığı ücret devlet tarafından kontrol edilen, ücretli
çalışan bir gayrimenkul idarecisi konumuna düştüğünü iddia etmişti. İlgili kira reformu
düzenlemesiyle gayrimenkullerin sözleşmeyle kararlaştırılan kira gelirlerinin kaybedilmesi ve
aynı zamanda bu sebeple gayrimenkullerin değer kaybetmesinin kamulaştırmasız el atma
olduğu başvurucunun iddiaları arasındaydı.
Divan başvurucunun kira reformu düzenlemesiyle sahip olduğu gayrimenkullerden elde
ettiği kira gelirlerinde kayba uğradığını tespit etti. Ancak bunun yanında kullanım hakkı, kira
ve satış hakkının ihlal edilmediğini de ifade etti. Bu sebeple olayda Divan kamulaştırmasız el
atma olmadığını tespit etmiştir.
3.3.

Pine Valley

Bu olayın konusu taşınmaz mülkiyetinin kazanıldığı zaman var olan imar izninin, imar
planlarında daha sonra yapılan değişiklik sonucunda iptal edilmesidir. Başvurucu, İrlanda
Anayasa Mahkemesinin imar planını iptal eden kararıyla birlikte ortaya çıkan yeni durumun,
mülkiyet hakkını ihlal ettiğini iddia etmektedir18.
Divan bu olayda malikin ilgili gayrimenkulü başka şekilde kullanılabileceğini dikkate
alarak kamulaştırmasız el atma fiilinin olmadığı sonucuna vardı. Burada Divanın kararındaki
önemli bir gerekçe malikin bu araziyi tarımda kullanabileceğidir. Gerçi bu kararla
gayrimenkulün değeri hatırı sayılır bir azalmaya uğramıştır. Ancak genel olarak toprağın
bütünü değerini kaybetmemiştir. Yerin daha sonra satılabilmiş olması bunu göstermektedir.
Daha önceki kararlarda olduğu gibi Divan el atıldığı iddia edilen gayrimenkulün faydalı bir
şekilde kullanılabilir olduğunu kararında nazara almıştır. Divanın buradaki müdahaleyi
16

Gelinsky, s.60.
Karar metni için bkz. http://www.javier‐leon‐diaz.com/property/Fredin%20case1.pdf
18
Karar metni için bkz.
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/8df4da34bc220916c1256640
004c1b92?OpenDocument
17
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kullanım hakkının düzenlemesi kapsamında değerlendirmesinin sebebi, ilgili yerin ekonomik
değerinin tümüyle kaybolmamasıdır. Bu sebeple Divan olayda idarenin müdahalesini
kamulaştırmasız el atma olarak nitelendirmemiş, hukuka uygunluk sebebi olan sözleşmede
idareye tanınan kullanımın belli şartlarda sınırlandırılması kapsamında değerlendirmiştir19.
3.4.

Papamichalopoulos Olayı

İdarenin bir taşınmaz üzerinde kurduğu fiili hakimiyet sonucunda mülkiyet hakkının
kullanımının imkansız hale gelmesi sonucunu doğuran idari tasarruflar kamulaştırmasız el
atma olarak değerlendirilmektedir.
Papamichalopoulos olayında20

Divan bu konuyu incelemiştir. Bu olayda bir özel

mülkiyetin Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi söz konusudur. 1967 yılında askeri cunta
yönetiminde “ex lege” yoluyla özel kişilerin gayrimenkullerine el koyularak, bu yerler deniz
kuvvetlerine devredildi. Deniz kuvvetleri de bu yerler üzerinde bir deniz üssü ve subay
aileleri için tatil köyü kurdu. Deniz kuvvetlerinin gayrimenkulleri mülkiyetine geçirdiği sırada
bu yerlerin bir kısmının başvurucuya ait olduğu ortaya çıktı. Başvurucunun iç hukuk yollarına
başvurarak mülkiyet hakkını korumaya yönelik mücadelesini kazanmasına rağmen, kararın
uygulanmasına yönelik başvurucunun talebi yerine getirilmedi. Bu fiili duruma hukuksal
meşruiyet kazandırmak için daha sonra kanuni düzenleme yapılarak, bu yerler devletin
mülkiyetine geçirilmek istendi. Başvurucunun gayrimenkullerinin kaybı neticesinde bir bedel
alması esası da getirilmişti. Kanunun uygulanması da gerçekleşemedi. Çünkü Tarım
Bakanlığı işgal edilen yerlere alternatif yerler gösteremedi. Yine başvurucu tarafından talep
edilen tazminat davası başarısızlıkla sonuçlandı, çünkü mahkeme mülkiyet ilişkisinin
açıklanmasını bekleme kararı aldı.
Davanın Komisyon tarafından incelenmesinde, alınan önlemlerin mülkiyet ilişkisine ait
olarak kullandığı ifadeler21 gayrimenkullerin işgal edilmesinin kamulaştırmasız el atma olarak

19

Gelinsky, s. 62.
Karar için bkz.
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/c4a943a53ef323c5c125663b0037f05c/a9b71cdfe0898b19c1256640
004c2132?OpenDocument

20

21

T h e Commission considers, first of all, that the Situation at issue does not involve control of the use of property within the
meaning of the second paragraph of Article 2 of Protocol No. 1 since the occupation the applicants have contested deprived
them of the use of their possessions and cannot be deemed ’control ’ of such use...the short, the Commission notes that in
practice the ongoing occupation on the land and the failure of the rightful owners to secure restitution have prevented the free
exercise of the rights of ownership which, on paper at least, remain formally intact.
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değerlendirilmesi izlenimini vermektedir22.

Komisyonun sonraki kararında hakimlerin

çoğunluğu herhangi bir açıklama yapmaksızın müdahale tedbirlerinin 1.No’lu Ek
Sözleşmenin 1/1. 2.cümlesii anlamında kamulaştırma olarak değerlendirilemeyeceğini, aksine
1/1 1.cümlesi kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etmişlerdir. Komisyon üyelerinin
çoğunluğu gayrimenkullerin işgalini kamulaştırmasız el atma olarak değerlendirmemektedir.
Ancak bu değerlendirme bütün üyeler tarafından paylaşılmamaktadır23.
Divan Komisyondaki azınlık görüşüne uymuştur. Divan bu kararda başvurucunun birçok
ekonomik kullanım hakkına iliştin ekonomik kayıpları sebebiyle ortada kamulaştırmasız el
atma olduğunu kabul etmiştir24.
3.5. Belvedere Alberghiera Olayı

Olayda25 Monte Argentario’da Belvedera otelinin sahibi olan başvurucu, otelin sahille olan
bağlantısını sağlayan arsanın sahibidir. 1987 yılında idare inşa edilecek bir yol projesi
sebebiyle acil kamulaştırma kararına dayanarak başvurucunun arsası üzerinde yol inşa etti.
Başvurucu bu idari karara karşı hukuka aykırılık sebebiyle idare mahkemesinde dava açtı.
İdare mahkemesi davayı kabul etti ve idarenin kararını iptal ederek aynı zamanda bağlı idari
eylemleri de geçersiz saydı. Mahkeme idarenin işleminde kamu yararı olmadığı ve yol
projesinde usulsüzleler olduğuna karar verdi. Karar 1989 yılında kesinleşti. Belediye arsayı
geri vermeye yaklaşmadı ve bunun üzerine başvurucu kararın yerine getirilmesi için yeniden
mahkemeye başvurdu. Bu defa mahkeme belediyenin yol inşaatını tamamlamış olduğu,
mahkeme içtihatlarında yerleşmiş olan dolaylı kamulaştırmanın gerçekleştiği ve bu sebeple de
mülkiyetin belediyeye geçmiş sayılacağı ve artık başvurucuya iadesinin mümkün olmadığına
karar verdi. Üst idari yargı makamı da idarenin yol yapım çalışmalarını tamamlamasıyla
birlikte artık dolaylı kamulaştırmanın gerçekleşmiş olacağı, bu eylemlerin dayandığı idari
22
23

Gelinsky, s. 65

Örneğin Frowein olayı şu şekilde değerlendirmektedir: “"Notwithstanding the fact that the applicants’ rights of ownership
remained formally intact, these rights have been divested of all substance. The long term-occupation of the land, together
with the impossibility of using it in any way and the prohibition on access thereto, must be assimilated to a deprivation of
possessions (Sporrong and Lonnroth judgment of 23 September 1982, Series Ano. 52, p. 24, para. 63) ... The difference
between the opinion expressed by the majority and our approach lies in the seriousness of the violation found. We think that
the applicants are victims of a de facto expropriation, which constitutes a serious violation of Article 1 of Protocol No. 1.'"**
24
"The Court considers that the loss of all ability to dispose of the land in issue, taken together with the failure of the
attempts made so far to remedy the Situation complained of, entailed sufficiently consequences for the applicants de facto to
have been expropriated in a manner incompatible with their right to the peaceful enjoyment of their possessions."
25

Karar için bkz.
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/9ecbe8eef431ae9441256dcf
005672a8?OpenDocument
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kararın hukuka aykırılığının sonucu değiştirmeyeceği, “occupazione acquisitiva” ilkesi gereği
mülkiyetin idareye geçmiş olarak kabul edileceği ve bundan sonra artık sadece zararın
tazmininin talep edilebileceği gerekçesiyle başvurucunun talebini 1996 yılında reddetti.
İdare mahkemesinin karar tarihi, arsanın idareye geçmesi tarihi olarak değerlendirilecektir.
Çünkü yol inşaatının bitimiyle birlikte artık mülkiyetin değişimi geri alınamaz bir şekle
girmiştir. Bu tarihten itibaren de tazminat istemek için zaman aşımı süresi işlemeye
başlamıştır.
Başvurucu AİHS’ nin1 No’lu Ek protokolünde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal
edildiğini iddia etmektedir. Çünkü başvurucunun “occupazione acquisitiva”

prensibi

uygulanarak ve idare mahkemesinin kararına rağmen arsanın mülkiyetini geri alamamıştır.
Burada AİHS’ nin 1 No’lu Ek protokolünün 1.maddesinin 1.cümlesine göre mülkiyetine
müdahale edilmiştir. Böyle bir müdahale ancak kamu yararının olması ve uluslararası
hukukun genel kuralları çerçevesinde mümkündür. Yine burada her bir olayda kamu yararı ile
bireysel menfaatler arasında adalete uygun bir orantı kurulabilmesi gerekir. Bu da ancak
müdahalenin haksız ve keyfi olmaması şartına bağlıdır.
Sözleşmenin 1.maddesi kamu idareleri tarafından mülkiyet hakkına müdahalenin hukuka
uygun olması şartını öngörmektedir. İlgili kanunların hukuk devleti olmanın gereği olarak
şeffaf, somut ve öngörülebilir olması gerekmektedir. Olayda yargı kararlarında “occupazione
acquisitiva” prensibi tek düze uygulanmamıştır. Bu tür bir uygulama sadece öngörülemez ve
keyfi muamele sonuçları doğurmak ve korunan hakların muhtemel sahiplerinin haklarını
ortadan kaldırmakla kalmaz, bunun yanında hukuk devleti prensipleriyle de uyuşmaz26.
Divan hukuka aykırı şekilde yapılan bir el atmadan faydalanma yoluna giden bir idarenin
tasarrufunu AİHS 1.Ek protokolünün 1.maddesiyle bağdaşırlığına ilişkin çekincelerini ortaya
koymuştur27.
Yol yapımı sebebiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin ilgili kararın yerel mahkeme
tarafından iptal edilmesine rağmen kamu yararına dayandığı iddia edilebilir. Yol yapımının
tamamlanmasından sonra idari işlemlerin iptal edilmesi sonucunda daha önceden yapılan
bayındırlık işlerinin yıkılmasıyla yeni zararların oluşmasını önlemekte kamu yararı vardır.
Ancak

idarenin

hukuksal

bir

temele

dayanmayan

eylemleri

bayındırlık işlerinin

tamamlanmasıyla meşrulaşması neticesini doğuran bu durum, idarenin zahmetli ve zaman
26
27

http://www.menschenrechte.ac.at/docs/00_3/00_3_07
Sarı,H. Gürbüz, Malvarlığı Haklarının Korunması, İstanbul 2010, s. 81.
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alan normal kamulaştırma sürecine uymama konusunda bir alışkanlık kazandırma tehlikesi,
bu durumda ortaya çıkacaktır28. Bu da hakkın korunmasını garanti altına alan normal hukuksal
prosedürlerin dolanılması hukuk emniyeti bakımından pek de uygun görülmemektedir.
3.6.

Tre Traktörer Olayı

Bu olayda başvurucu alkol satma izninin elinden alınmasının kamulaştırmasız el atma
olarak değerlendirilmesi gerektiğini iddia etmekteydi. Bu olayda başvurucu iznin iptal
edilmesiyle birlikte yatırımının büyük bir oranda değerini kaybettiğini ve malvarlığının tahrip
edildiğini ifade etmiştir.
Bireylerin daha önce alınmış bir ruhsat, bu ruhsat bir malvarlığı değeri oluşturduğu ölçüde
sözleşme kapsamında korunacaktır. Bu alandaki kısıtlamalar hakka getirilen bir müdahale
olarak, Sözleşmenin 1/2.madde kapsamında değerlendirilecektir29.
Divan olayda kamulaştırmasız el atma fiilinin var olmadığı, mülkiyet hakkının ihlal
edilmediğine karar vermiştir. Divan bu olayda, kamulaştırmasız el atma halinin ancak bu idari
eylem ya da karar sebebiyle söz konusu malvarlığının ekonomik değerini bütünüyle
kaybetmiş olması ve malikin bir çok kullanım imkanının kaybetmiş olması halinde kabul
edileceği kararını vermiştir30.
4. Kararların Değerlendirilmesi
Öğretide Divanın ilk defa Sporrong olayında yaptığı değerlendirmeyle,

kamulaştırma

kavramının AİHS 1.No’lu Ek protokolünün 1/1.maddesine göre daha geniş bir anlama sahip
olduğu yorumu çoğu yazarlar tarafından desteklenmektedir. Yazarlar bunu yaparken farklı
gerekçelere dayanmaktadırlar.
Higgings ve van den Broek’a göre sözleşmede

düzenlenen kamulaştırma kavramı

uluslararası hukuka uygun olması gerekmektedir. Nitekim 1/1.maddede uluslararası hukukun
genel ilkelerine uygun olarak mülkiyet hakkının sınırlanabileceği düzenlenmektedir. Bu
sebeple ilgili düzenlemeyi mülkiyet hakkının sadece hukuken kaybı olarak anlamamak

28

29
30

Sarı, s. 82

Sarı, s. 127.
http://www.egmr.org/EGMR‐1989‐90.html
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gerekir. Mülkiyet hakkının kullanılmasına esaslı şekilde etkileyen her türlü müdahale 1.No’lu
Ek protokolün 1/1.maddeye göre hukuk ihlali olarak değerlendirilmelidir31.
Dolzer’e göre sözleşmede yer alan “mülkiyet hakkından mahrum bırakmak” hem mülkiyet
hakkının hukuken yitirilmesini ve hem de malik pozisyonunu fiilen sona erdiren bir
sınırlamayı ifade etmektedir32. Frowein, malikin idarenin düzenlemeleri neticesinde her ne
kadar hala bu sıfatını koruyor olsa dahi, içi boşaltılmış bir hakkın sahibi (“nudum ius”)
olarak görülmekteyse artık “mülkiyet hakkına riayetten” bahsedilemez değerlendirmesini
yapmaktadır. Frowein mülkiyete müdahale eden devlet düzenlemelerine karşı AİHS’den
doğan kapsamlı bir korumanın varlığına dikkat çekmiştir. Kamulaştırmasız el atma fiili
1.Nolu Ek protokolünün 1/2. maddesinin kapsamının haricinde tutulması halinde üye
devletlerin mülkiyete hukuken müdahalede bulunmaksızın, kullanımı sınırlayan, maliklerin
mülkiyet haklarını kullanımlarını fiilen ortadan kaldıracak şekilde idari kararlar
alabilmelerinin yolunun açılması tehlikesi bulunmaktadır. Hem bu durum, sözleşmede yer
alan hakların her yerde ve etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlama hedefine uygun
düşmeyecektir. Kamulaştırmasız el atmaların Sözleşmenin 1.Nolu Ek protokolünün 1/2 .
maddesinin kapsamına alınmasıyla birlikte Sözleşmede korunan mülkiyet hakkının etkin
korunması sağlanacaktır33.
Diğer taraftan öğretide usulüne uygun kamulaştırma ile, kamulaştırmasız el atmalar
arasında ayrım yapılmamasına ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. Fromont Sözleşmenin 1.Nolu
Ek protokolünün 1/2. maddesinin sadece kamulaştırmalarda uygulanması gerektiğini
savunmaktadır. Kamulaştırmasız el atmaların bu kapsamda değerlendirilmesi kamulaştırma
ile kullanıma ilişkin düzenlemelerin arasındaki farkın ortaya çıkartılması problemini ortaya
çıkartacaktır. Üye devletler mülkiyete el attığında bunun finansal kaynağını nazara alarak
hareket edecektir. Ancak kullanım hakkına ilişkin getirilen sınırlamalarda, mülkiyet hakkına
yönelik yüklerin ölçüsü her zaman tam tahmin edilememektedir. Bu sebeple kamulaştırmasız
el atmaları, kamulaştırmalarla aynı kriterlere bağlamak orantısız olacaktır34.
Gelinsky, Fromonts’ın argümanlarının ikna edici bulmamaktadır. Malikin yetkilerini fiilen
ortadan kaldırmak idarenin hedefi değilse, neden bu yükü malikin çekmesi gerektiğine dair
31

Higgins, R., The Taking of Property by the Staete: Recent Developments in International Law, in: RdC, 1983, 345; van den
Broek, P., The Protection of Property Rights under the European Convention on Human Rights, in: LIEI, 1986, 72 vd.
32
Dolzer,R, Eigentum, Enteignung und Entscheidigung im geltenden Völkerrecht, 1985 Berlin, s. 202.
33
Frowein, J.A. Eigentumsschutz im Europarecht, in: Festschrift für Kutscher, 1981, s.194 d.
34
Fromont’un görüşleri için bkz. Gelinsky s.59.
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herhangi bir sebep görülmemektedir. İdare tarafından hedeflenmiş olsun ya da olmasın,
mülkiyet hakkının ihlali tehlikesi ortaya çıktığında Sözleşmenin koruyucu mekanizmasının
devreye girmesi gerekir. Sözleşmede sadece normal kamulaştırmanın düzenlendiğinin kabul
edilmesi sözleşmenin etkin hukuk koruması sağlaması için uyun olmayacaktır. Bunun yanında
mülkiyet

hakkının

gerekmektedir35.

kullanılmasını

sınırlayan

idari

tedbirlerin

Ek protokolün 1/1. maddesinin dar yorumu,

de

nazara

alınması

mülkiyet hakkının içini

boşaltacaktır. İdarenin kamulaştırmaya ilişkin hukuki düzenlemeleri dolanarak mülkiyet
hakkını ihlal etmesine karşı, malikin etkin bir şekilde korunamayacağı korkusu taşınmaktadır.
Bu sebeple kamulaştırmasız el atmaları da Ek protokolün 1/1. maddesinin kapsamında
değerlendirmek gerekmektedir.
Buraya kadar ele alınan olaylarda sözleşmenin organları kamulaştırmasız el atma için ağır
şartlar ortaya koymaktadır. Kamulaştırmasız el atma, ancak, idarenin mülkiyetin kullanımına
ilişkin düzenlemeleriyle malikin gayrimenkul üzerinde maksada uygun bir şekilde mülkiyet
hakkını kullanamaz duruma gelmesi ve bu düzenlemeler sebebiyle gayrimenkulün bütünün
değerinin ağır kayıplara uğraması halinde kabul edilmektedir. İdari düzenlemelerin mevcut
kullanım

şeklini

durdurmuş

olmasına

rağmen

gayrimenkulden

başka

şekillerde

faydalanılabiliyorsa bu eylem yada işlem- kamulaştırmasız el atma tespiti yapmaya
yetmemektedir. İdari düzenlemeler gayrimenkulün değerini ciddi bir şekilde etkilemiş (
“seriosly affected”) ya da esaslı bir surette değer kaybına (“substantially reduced”) uğratmış
olsa dahi, eğer malik ilgili maldan hala başka türlü faydalanabiliyorsa, sözleşmenin organları
kamulaştırmasız el atma halinin varlığını kabul etmemektedirler36. Somut olayda malikin
kullanım hakkı idari düzenleme öncesinde de belirsiz ise, idari düzenlemeler sebebiyle artık
malik maldan anlamlı bir şekilde faydalanamıyorsa dahi bu idari düzenleme kamulaştırmasız
el atma olarak değerlendirilemez.

35

36

Gelinsky, s. 59.

Gelinsky, s. 67.
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TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ∗

Araş. Gör. Gündüz AKSU∗∗
ÖZ
İletişim, enformasyon, ulaşım ve teknoloji gibi alanlarda küreselleşen dünyada artık üretimin
yerel olmaktan çıkıp farklı bölgelerde gerçekleşmesi işletmeleri artan bir rekabet ortamına
sürüklemiştir. Bu rekabete direnmenin ve piyasada devamlılık sağlamanın yolu müşterileri
memnun etmekten geçer. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik yapılanmada müşterilere
daha etkin ve hızlı hizmet vermek adına çağrı merkezleri kurulmuştur. Bu çalışmamızın amacı
liderin sahip olduğu kişisel ve yönetsel özelliklerin çalışanların motivasyonunu nasıl
etkilediğini belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Lider, Takım Çalışması
THE INFLUENCE OF THE TEAM LEADER ON THE MOTIVATION OF THE
WORKERS: A RESEARCH OF CALL CENTRE
ABSTRACT
In a world in which the globalization is in the fields of communication, information and
technology, the product, on which comes out of local and occurs in different regions have
carried away the managements into a environment of increasing competition. The way to
resist this compatition and obtain continuity at the market goes through satisfying the
customer. In the structure towards increasing the pleasure of the customers, on behalf of
giving customers a more effective and faster service, call centre have been opened in respect
of obtaining the pleasure of the customers. The objective of our research is to determine
leader's personal and managerial characteristics how affect the employees’ motivation.
Key Words: Motivation, Leader, Teamwork
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Giriş
İletişim, enformasyon, ulaşım ve teknoloji gibi alanlarda küreselleşen dünyada artık
üretimin yerel olmaktan çıkıp farklı bölgelerde gerçekleşmesi işletmeleri artan bir rekabet
ortamına sürüklemiştir. Bu rekabete direnmenin ve piyasada devamlılık sağlamanın yolu
müşterileri memnun etmekten geçer. Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik yapılanmada
müşterilere daha etkin ve hızlı hizmet vermek adına çağrı merkezleri kurulmuştur. Müşteri
memnuniyetinin sağlanması ve işletmenin başarısı açısından, çalışanların motivasyonu büyük
bir önem arz etmektedir. İşletmenin hedeflerinin gerçekleşmesinin yolu, çalışanların
ihtiyaçlarının karşılanmasından geçer. İhtiyaçları karşılanan dolayısıyla amacı gerçekleşmiş
olan çalışanı, işletmenin amacını gerçekleştirmeye kanalize etmek daha kolay olur. Günümüz
işletmelerinde örgütsel bir başarı için takım çalışması zorunluluk haline gelmiştir. Bir takımı
başarıya ulaştıran, takım üyelerini tek vücut haline getiren ve ortak amaçlarına ulaşmak için
hep birlikte çaba harcamalarını sağlayan bir ruha sahip olmalarıdır. Ve nihayetinde takımların
bir çoğunun başarısı takım liderlerine bağlı olmaktadır. Takım liderinin amacı bireyler
arasında sinerji yaratarak onları ortak hedefler doğrultusunda yönlendirmek ve işletmeyi
rakiplerinin önüne geçirmektir. Takım lideri çalışanlarının zihinlerine “Biz” bilincini
yerleştirerek takımını dolayısıyla işletmeyi başarıya ulaştırır. Takım liderleri çalışanlarını,
örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde davranmaya ve bilgi, yetenek ve güçlerini tam
olarak bu doğrultuda harcamaya motive etmek zorundadır. Takım lideri sadece teşvik ve
özendirme araçlarını kullanarak değil, motivasyon yöntemlerini kullanarak da çalışanlarını
motive eder. Bunun da ötesinde, takım lideri sahip olduğu kişisel ve yönetsel özellikler ile
sahip olduğu güç kaynakları ile de çalışanlar üzerinde motive edici etkiye sahip olur. Bundan
dolayı çalışanların motive edilmesinde takım lideri kilit bir role sahiptir.
Bu araştırmamızın amacı da rekabet üstünlüğü sağlamakta azımsanmayacak derecede
öneme sahip olan çağrı merkezlerinde, takım liderlerinin çalışanların motivasyonu üzerinde
bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu noktadan yola çıkarak araştırmada öncelikle
motivasyon, liderlik ve takım çalışması kavramları kısa bir şekilde açıklanmaya çalışılmış
ardından da araştırmaya ilişkin yöntem ve bulgulara ilişkin verilere yer verilmiştir.
1. Motivasyon Kavramı
Motivasyon, insanların faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlayan güçlerin bir
kombinasyonu ya da insanları harekete geçiren ve başlatılan hareketlerin devam ettirilmesini
sağlayan bir kuvvet olarak tanımlanabilir (Us, 2007, s.71). Motivasyon, işgörenlerin yaptıkları
işi, severek ve isteyerek yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çabalar bütünüdür.
Endüstri devriminden sonra küreselleşen dünyada iletişim, ulaşım, teknolojik,
enformasyon gibi alanlarda yaşanan etkileşim işgörenin işe karşı tutumunun da değişmesine
sebep olmuştur. İşletmeler belirli amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek için kurulurlar; bu
amaçlarına ulaşmada başarılı olabilmeleri; faaliyetlerinin dayandığı iş gücünün bu amaçlar
doğrultusunda etkin olarak harekete geçirilebilmesine bağlıdır. İşgörenlerin örgüt amaçlarına
yönlendirilmeleri ve bu amaçları gerçekleştirmek için çaba sarf etmelerinin sağlanması
onların motive edilme düzeylerine bağlıdır. Motivasyon, yönetici tarafından yönetilenlere
özendirici ve caydırıcılar kullanılarak uygulanan bir aksiyondur (Öztekin, 2002, s.115). Örgüt
çalışanlarının bu aksiyona karşı gösterdikleri davranışlar ise onların motive olma derecelerini
gösterir.
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Yönetimin en belli başlı amaçlarından biri işletmenin verimlilik ve etkinliğini
arttırmaktır. Bundan dolayı işgörenin en etkin şekilde üretimde bulunmasını ister. İşgörenin
etkinliğinin artması için temel ihtiyaçlarının karşılanması yani tatmin edilmesi gerekir. Bu
açıdan yönetim, işgöreni özendirici araçlara başvurur. İşgören, arzu ve ihtiyaçlarını yönetimin
kendisine sunduğu araçları sayesinde tatmin edecek ve iş görme isteği artacaktır. Bu araçlar,
gelir, çalışma koşulları, eğitim ve terfi olanakları, kararlara katılma, iş genişletme, iş
rotasyonu, iş zenginleştirme, güvenlik ve statü olarak sayılabilir.
Motivasyon teorileri işgörenin işine hevesle, istekle, dört elle sarılarak çalışmasını
sağlamak için ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini ilgilendiren hususları kapsamaktadır
(Telimen, 1978, s.191). İşletme bilimlerinde motivasyon incelenirken başlıca iki motivasyon
teorisinin ve bunların altında bazı teorilerin olduğu gözlemlenir (Öztürk, 2003, s 281).
Motivasyon teorileri buna göre:
A. Kapsam Teorileri
• İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
• Çift Faktör Teorisi
• Başarma İhtiyacı Teorisi
• ERG Teorisi
B. Süreç Teorileri
• Sonuçsal Şartlandırma Teorisi
• Bekleyiş Teorileri
• Eşitlik Teorisi
• Amaç Teorisi
Bütün işletmelerde yönetimin başarılı olabilmesi, etkinliklerin verimli olabilmesi,
kaynakların kullanılmasına bağlıdır. Bir sistem olarak işletmeyi ele alırsak en önemli
girdilerinden olan insan kaynağı ilk başta göze çarpanlardandır. Bu kaynağı doğru bir şekilde
yönetmek, verimli hale getirebilmek yönetimin elindedir. Verimli bir motivasyon sisteminin
varlığı, çalışanları daha etkin ve verimli kılar. İşletme içerisinde çalışanları daha olumlu
olmaya sevk eder. Çağdaş motivasyon sistemleri geniş kapsamlı olmalıdır. Fizyolojik ve
psikolojik ihtiyaçların tümü göz önüne alınmalıdır. İyi bir motivasyon sistemi, her şeyden
önce, fizyolojik ihtiyaçların devamlı olarak tatmini ile ilgilenmelidir. İkinci olarak, sistem
motivasyonun dış kaynakları ile bütünleşmelidir. Üçüncü olarak, fizyolojik ihtiyaçların
ötesinde başka hangi ihtiyaçların sistemin kapsamına alınacağına dair kararlar devamlı olarak
gözden geçirilmelidir (Dicle, 1973, s.96).
İşgörenlerin kendilerini tam anlamıyla işletmeye ait hissedebilmeleri yöneticinin
elinde olan bir durumdur. Bu noktada yönetici, işgörenin işine ve işletmeye karşı edindiği
izlenim ve hislerin olumlu olabilmesi için motive edici davranışlarda bulunması gerekir.
Yöneticinin sadece yol gösterme ve kontrol işlevlerini yerine getiren bir kimse olmasının
ötesinde, işgörenlerin işlerini kolaylaştıran, onlara gereken desteği veren ve onlara sevgi ve
bağlılık aşılayabilen bir kişiliği olmalıdır. Ama bu hava, sadece işletme ile ilgili koşulları
belirlemek ve bunları yerine getirmekle değil, işgörenlerin enerji ve çabalarını, işletmenin
amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek şekilde kanalize etmekle mümkün olabilir.
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2. Liderlik Kavramı
Lider, ortak amaçlara ulaşmak için takım üyelerinin kendine yaptığı olumlu etkiden
daha çoğunu onlara yapabilen takım üyesidir (Başaran, 2004, s.67). Lider, üyelerin yaptıkları
işin değerli ve önemli olduğunu hissettirmek suretiyle, üyeleri, örgütsel amaçları kolayca
benimseyebilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri için etkin ve verimli bir biçimde çalışmaları
konusunda yönlendiren hatta şevklendiren kişidir (Hicks, Gullet, 1979, s.470).
Etkili bir lider diğer kişileri kendi istediği biçimde davranışa yöneltir ve genellikle
bunu şöyle başarır:
•
•
•

İnandırma (ikna) yolu ile
Güç kullanarak
Yasal haklara dayanarak (Yalçın, 1991, s.213)
İnsan, doğası gereği tek başına yaşamını sürdüremeyen bir varlıktır. Her zaman
takımlara, takımlarda kendisini yönetecek liderlere ihtiyaç duymuştur. Takım içerisinde bir
kişinin lider olarak benimsenebilmesi, o kişiyi diğer takım üyelerinden neyin farklılaştırdığı
sorununu ortaya çıkarmıştır. Liderlik için gerekli olan faktörler incelendiğinde liderin sahip
olduğu özellikler, davranışlar ve içinde bulunduğu ortamın liderlik sürecine olan etkisi
araştırılmıştır. Bu faktörler baz alınarak çeşitli liderlik teorileri ortaya çıkarılmıştır. Liderlik
teorileri başlıca dört grupta incelenebilir. Bunlar;
•
•
•
•

Özellikler teorisi
Davranışsal liderlik teorisi
Liderlikte durumsallık teorisi
Etkileşimci, Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı

Özellikler Teorisi: Liderin sahip oluğu özellikler liderlik sürecinin etkinliğini belirleyen en
önemli faktör olarak kabul edilmektedir (Elkins, 1980, s.358). Bu teoriye göre, bir kişinin
lider olarak kabul edilebilmesi için sahip olduğu özellikler ile diğer takım üyelerinden farklı
olması gerekiyor. Liderlik sürecini, sadece “lider” değişkenini ele alarak inceleyen bu teori
pek verimli olamamıştır. Yapılan araştırmalarda bazen etkin liderlerin aynı özellikleri
taşımadıkları belirlenmiş, bazen takım üyeleri arasında liderin özelliklerinden daha fazlasına
sahip olanlar bulunduğu halde bunların lider olarak ortaya çıkmadıkları belirlenmiştir (Koçel,
2001, s.470). Sonuç olarak bu teori, liderliği açıklamada tek başına yeterli olmamıştır.
Davranışsal Liderlik Teorisi: Liderlerin belirgin olarak aynı özellikler göstermediğinin
ortaya çıkmasından sonra, araştırmacılar dikkatlerini etkin liderlerin davranışlarındaki
niteliklere çevirmişlerdir (Ataman, 2001, s.456). Liderin astları ile haberleşme şekli, amaçları
belirleme şekli gibi davranışlar liderin etkinliğini belirleyen önemli faktörler olarak ele
alınmıştır (Owens, 1976, s.226). Liderlik, bireye özgü bir unsur değil, daha çok liderin diğer
takım üyeleri ile sürdürdüğü ilişkilerden gelen bir davranış biçimi olarak görülmeye
başlanmıştır. Dolayısıyla, araştırmacılara göre, lider içinde bulunduğu takımdan bağımsız
değildir ve takım ile olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmelidir (Özçer, 1996, s.38).
Liderlikte Durumsallık Teorisi: Bundan önceki kuramların lider özelliklerine ve
davranışlarına öncelik vermesine karşılık, 1960’lı yıllarda ortaya atılan durumsallık teorisi,
lideri takip eden çalışanların görev yaptığı duruma ağırlık vermektedir (Kazmier, 1989).
4
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Koşul bağımlılık teorisi olarak da bilinen bu teori, liderlik olayının oluştuğu koşullara ağırlık
veren bir teoridir. Bu teorinin temel varsayımı, değişik durumların değişik liderlik tarzları
gerektirdiğidir. Liderlik olayını, koşulları da dikkate alarak açıklamaya çalışan bu teoriye
göre, liderin etkinliğini belirleyen faktörler arasında gerçekleştirilmek istenen amacın niteliği,
takım üyelerinin yetenekleri ve bekleyişleri, liderliğin cereyan ettiği organizasyonun
özellikleri, liderin ve takım üyelerinin geçmiş tecrübeleri gibi unsurlar sayılabilir. (Koçel,
2001, s.477).
Etkileşimci, Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Teorisi: Burns’a göre etkileşimci liderlik,
liderin ve çalışanların moral ve motivasyonlarını karşılıklı olarak takviye ettikleri bir süreçtir
(Zel, 1997, s. 69). Etkileşimci lider, çalışanlarına rol ve sorumluluklarını açıklayarak
belirlenen amaçlara ulaşmaları konusunda onları motive eder. Bu noktada, örgüt amaçlarını
gerçekleştirirken, çalışanlarının da ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alır. Belirli amaçları
gerçekleştirmeleri durumunda da onlara belirli ödüller verir.
Dönüşümcü lider, çalışanlarını kuvvetli bir biçimde etkileyerek, örgütsel amaçların,
çalışanlarının kendi kişisel beklentilerinin önüne geçmesine neden olur (Ülgen, Mirze, 2004,
s.377). Dönüşümcü lider geleceğe, yeniliğe ve değişime yönelik liderlik biçimidir.
Dönüşümcü lider, organizasyonları, değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirerek üstün
performansa ulaştıran kişidir. Bu da liderin vizyon sahibi olması ve vizyonu takım üyelerine
kabul ettirmesi ile mümkündür (Koçel, 2001, s.483).
Karizmatik lider, sahip olduğu karizma yaratan özellikleri ile başkalarını, kendi
istediği yönde davranmaya sevk edebilen kişidir (Koçel, 2001, s.483). Karizma yaratan
özellikler, kişiden kişiye ve içinde bulunulan takıma göre değişiklik gösterse de genelde
karizmatik liderler, kendine güvenen, risk alabilen, yaratıcı, başarı odaklı, enerjileri yüksek ve
iyi bir iletişim yeteneğine sahip olan kişilerdir.
Liderliğin temel nitelikleri arasında sayılan unsurlar, ağırlıklı olarak doğuştan getirilen
ve kişinin insan ilişkileri, yönlendirme, koordinasyon, iletişim, öngörü ve benzeri beceri ve
yetenekler bakımından gelişmiş olmasıdır (Fındıkçı, 1999, s.45). Her şeyden önce liderlik,
kişiliklerin, kendisini izleyenlerin ve koşulların bir fonksiyonu olarak belirir (Tosun, 1992,
s.3). Çok eski dönemlerden beri liderliğin belirleyicisi olan bazı temel niteliklerin olduğu
bilinmektedir.
Bu nitelikler bilim adamları tarafından şöyle sıralanmaktadır:
Heyecanlı Olmak
Karar Verme Yeteneğine Sahip Olmak
Güvenilir Olmak
Dürüst Olmak
Tutarlı Olmak
Cesur Olmak
Vizyon Sahibi Olmak
Başkalarını Yönlendirmek
Açık Fikirli Olmak
Uyum Sağlamak

Hataları Düzeltmek
İnisiyatif Sahibi Olmak
Değişime Açık Olmak
Kendini Tanımak
Zamanı İyi Kullanmak
Takım Ortamı Oluşturmak
İletişim Kurmak
Empati Kurabilmek
Kişisel Özgüven Sahibi Olmak
Aktif ve Tarayıcı Zeka
5
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İçsel Disiplini Sağlamak
3. Takım Çalışması Kavramı

Duygusal Zeka

Günümüzde bir işletmenin önüne çıkan fırsatları kullanma becerisi, genellikle işletme
içindeki yetenekli insanların bir araya getirilmesi ve etkili bir şekilde yönetilmeleri ile doğru
orantılıdır. İşte bu aşamada karşımıza takım ve takım çalışması kavramları çıkmaktadır.
Takım, birbirini tamamlayan yeteneklere sahip, ortak amaç ve performans hedefleri
doğrultusunda hareket eden ve bu çerçevede birbirlerine karşı sorumlu olan az sayıda kişinin
bir araya gelmesinden oluşur (Katzenbach, Douglas, 1998). Yani takım, özel bir amacın
başarılmasında çalışmalarında birbirlerine bağlı ve eşgüdümlü çalışan iki veya daha fazla
insanın oluşturduğu bir birimdir.
Günümüzde takım çalışması organizasyonda daha iyi ürün, daha hızlı üretim ve daha
ucuz maliyet sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki takımlar bireylerin
performanslarını arttırmakta ve onları yaptıkları işlerde başarılı kılmaktadır (Özkalp, 1997,
s.432).
Takım oluşturmanın en genel amacı birbirleriyle dayanışma içinde olan, destekleyen
ve birbirine güvenen bir grup oluşturup, verilen bir işi tamamlamak, aynı zamanda da bu işi
yaparken üyelerinin değer farklılıklarına, davranış biçimlerine ve becerilerine saygılı olmaktır
(Özkalp, 1997, ss.446-447).
Örgütlerde etkili ve verimli takım anlayışının oluşturulabilmesi için takımların belirli
özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Verimli takımların özellikleri genelde sekiz başlık
altında toplanmaktadır. Bunlar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Katılımlı bir liderlik biçimi
Ortak bir sorumluluk
Ortak amaç ve vizyon
Olumlu ve yüksek bir iletişim
Görev odaklı bir çalışma
Geleceğe yönelik ve değişmeye açık bir potansiyel
Yaratıcılık yeteneği
Hızlı bir tepki biçimi (Özkalp, 1992, s.439)
4. Gereç ve Yöntem
4.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmamızın amacı müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelerin sahip
oldukları çağrı merkezlerinde bulunan personelinin maddi ve manevi ihtiyaçlarının sağlanıp
sağlanmadığı ve bu konuda takım liderinin rolünün etkin olup olmadığını belirlemektir. Bu
bağlamda çağrı merkezlerinde esas olan takım çalışması ve liderleri ile motivasyon
konusundaki teorik bilgilerden yola çıkarak çalışmada takım liderinin çalışanların
motivasyonu üzerindeki etkisi tartışılacaktır.
4.2. Araştırmanın Hipotezleri
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Bu tez çalışmasında, ana hipoteze bağlı olarak oluşturulan aşağıdaki alt hipotezler test
edilecektir.
Ana Hipotez: Takım liderinin çalışanların motivasyonu üzerinde etkisi vardır.
Alt Hipotezler:
H1: Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları ile motivasyon
unsurları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Takım liderin sosyal ve duygusal davranışları ile yönetsel davranışlarının motivasyon
üzerinde etkisi vardır.
4.3. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
Takım liderlerinin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisini incelemeyi hedefleyen
bu çalışmanın evrenini, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren AVEA GSM firmasının
çağrı merkezlerinde hizmet veren çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu
GSM firmasının İstanbul-Avcılar’da faaliyet gösteren şubesindeki çalışanlar oluşturmaktadır.
Çalışanlara yönelik hazırlanan anket, onbeşer kişiden oluşan toplam 8 takıma uygulanmıştır.
4.4. Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada öncelikli olarak literatür araştırması yapılmış olup, literatür araştırması
sonucunda elde edilen kuramsal çerçeve ışığında anket yöntemi kullanılarak liderin
çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Anket formundaki ifadeler oluşturulurken Karaköse (2002), Tezcan (2006),
Tengilimoğlu (2005), Yalçınkaya ve Özkan (2005) tarafından yapılan araştırmalardan
yararlanılmıştır.
Anket çalışması İstanbul ilinde faaliyet gösteren AVEA GSM şirketinde çalışan
personele uygulanmıştır. Şirkete dağıtılan toplam 120 adet anket formundan 113 adeti geri
toplanmıştır. Anket, toplam 3 bölüm ve kişilerin demografik yapısını inceleyen ifadelerden
oluşmaktadır. Çalışanlardan bu ifadelere katılım derecesini 5’li likert ölçeğini (1: Kesinlikle
Katılmıyorum…5: Kesinlikle Katılıyorum) kullanarak belirtmeleri istenmiştir. Hazırlanan
anketin ilk bölümünde, çalışanların takım liderlerinin sosyal ve duygusal davranışları ile ilgili
algılamalarını ölçmeye yönelik toplam 18 ifade yer almaktadır. Anketin ikinci bölümü,
çalışanların, takım liderlerinin yönetsel davranışları ile ilgili algılamalarını ölçmeye yönelik
toplam 29 ifadeden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise çalışanların motivasyon unsurlarını
nasıl algıladıklarına ilişkin toplam 9 ifade yer almaktadır. Son olarak deneklerin yaşını,
cinsiyetini, eğitim düzeyini, işletmedeki toplam çalışma süresini ve çalıştığı bölümü
öğrenmeye yönelik demografik sorular yer almaktadır.
Araştırma sonunda elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 Windows paket
programı kullanılmıştır. Öncelikle anket ile elde edilen verilerin güvenirliliği test edilmiştir.
Daha sonra araştırma kapsamındaki çalışanların öncelikle demografik özelliklerine ilişkin
tanımlayıcı bilgilerin ve anketi oluşturan diğer üç bölümdeki ifadelerin frekans dağılımlarına
yer verilmiştir. Ardından araştırmanın hipotezleri Korelasyon ve Regresyon analizleri ile test
edilmiştir.
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Güvenilirlik Sonuçları
Ankette çalışanların takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları, yönetsel
davranışları ve motivasyon unsurlarını nasıl algıladığını incelemek adına oluşturulan
ifadelerin yer aldığı bölümler için ayrı ayrı güvenilirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen
Cronbach Alpha değerleri tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi
Cronbach Alpha Değeri
0,780
0,892
0,632

Birinci Bölüm
İkinci Bölüm
Üçüncü Bölüm

Görüldüğü gibi Cronbach Alpha değerinin en yüksek olduğu bölüm 0,892 değeri ile
çalışanların takım liderinin yönetsel davranışlarına ilişkin algılarını inceleyen ikinci
bölümdür. Çalışanların, takım liderinin sosyal ve duygusal davranışlarına ilişkin
algılamalarını inceleyen birinci bölümün Croncbach Alpha değeri ise 0,780 ile yine kabul
edilebilme derecesi yüksektir. Bu bölümlere nazaran çalışanların motivasyon unsurlarını
algılamalarını inceleyen üçüncü bölüm 0,632 Croncbach Alpha değeri ile orta düzeyde bir
kabul edilebilme derecesine sahiptir.
5. Bulgular
5.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Çalışanların demografik özellikleri ile takım liderinin sosyal ve duygusal
davranışlarını, yönetsel davranışlarını ve motivasyon unsurlarını algılamasına yönelik
ifadelere ilişkin frekans dağılımları, ortalamalar ve oranlara ilişkin incelemeler verilmektedir.
5.1.1. Demografik Özelliklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Çağrı merkezinde çalışan personelin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma süresi ve
çalıştığı bölüm değişkenlerinin dağılımlarına yönelik elde edilen veriler tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2. Çalışanların Demografik Özellikleri
ÇALIŞAN
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Düzeyi

Erkek
Kadın
18-21
22-25
26-29
30-üstü
Ortaokul
Lise

FREKANS
37
76
8
87
16
2
,0
17

YÜZDE
32,7
67,3
7,1
77,0
14,2
1,8
,0
15,0
8
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Çalışma Süresi

Çalıştığı Bölüm

Üniversite
Yüksek Lisans
6 ay-altı
7-12 ay
1-3 yıl
Üstü
Müşteri Hizmetleri
Tahsilat
Arka Ofis
Ön Ofis

TOPLAM

95
1
5
32
58
18
30
27
28
28
113

84,1
,9
4,4
28,3
51,3
15,9
26,5
23,9
24,8
24,8
100,0

5.1.2. Takım Liderinin Sosyal ve Duygusal Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
Anketin birinci bölümünde takım liderinin sosyal ve duygusal davranışlarının
çalışanlar tarafından nasıl algılandığını belirlemek amacıyla yer alan ifadelere ilişkin
dağılımlardan elde edilen veriler tablo 3’de gösterilmektedir.
Tablo 3. Takım Liderinin Sosyal ve Duygusal Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
SOR
U
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Frekan
s
13
3
12
2
5
7
36
7
11
5
1
2
15
5
4
5
2
6

Frekan
s
17
12
19
8
9
6
42
6
6
14
14
7
20
11
5
8
13
6

Yüzd
e
11,5
2,7
10,6
1,8
4,4
6,2
31,9
6,2
9,7
4,4
,9
1,8
13,3
4,4
3,5
4,4
1,8
5,3

Yüzd
e
15,0
10,6
16,8
7,1
8,0
5,3
37,2
5,3
5,3
12,4
12,4
6,2
17,7
9,7
4,4
7,1
11,5
5,3

Katılıyorum
Ne
Katılıyorum
Ne Katılmıyorum
Frekan Yüzd Frekan Yüzd
s
e
s
e
26
23,0
35
31,0
18
15,9
48
42,5
28
24,8
32
28,3
22
19,5
37
32,7
13
11,5
48
42,5
27
23,9
53
46,9
20
17,7
7
6,2
22
19,5
54
47,8
33
29,2
36
31,9
51
45,1
22
19,5
28
24,8
50
44,2
31
27,4
57
50,4
25
22,1
33
29,2
22
19,5
40
35,4
17
15,0
47
41,6
37
32,7
48
42,5
34
30,1
49
43,4
30
26,5
38
33,6

Kesinlikle
Katılıyorum
Frekan
s
22
32
22
44
38
20
8
24
27
21
20
15
20
35
40
15
15
31

Yüzd
e
19,5
28,3
19,5
38,9
33,6
17,7
7,1
21,2
23,9
18,6
17,7
13,3
17,7
31,0
35,4
13,3
13,3
27,4
9
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Bu tablodan anlaşılacağı gibi çalışanların çoğunluğu takım liderinin duygu ve
düşünceleri ile ilgili olumlu ifadelere “katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini
seçmiştir. Örneğin anket uygulanan çalışanların %38,9’u, takım liderinin değişime ve
yeniliklere açık olduğunu düşünüyor. Çalışanların %35,4’ü, takım liderinin iletişime açık ve
istekli olduğunu düşünüyor. Çalışanların %44,2’si, takım liderinin yapıcı öneriler getirmeleri
konusunda onları teşvik eder ifadesine katılıyor.
5.1.3. Takım Liderinin Yönetsel Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Anketin ikinci bölümünde takım liderinin yönetsel davranışlarının çalışanlar
tarafından nasıl algılandığını belirlemek amacıyla yer alan ifadelere ilişkin dağılımlardan elde
edilen veriler tablo 4’de gösterilmektedir.
Tablo 4. Takım Liderinin Yönetsel Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
SOR
U
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Frekan
s
6
4
3
1
12
4
11
49
3
3
4
8
1
3
3
18
3
11
8
4
3
11
4
5
3
6
6

Frekan
s
8
11
13
6
24
9
35
42
12
5
3
21
5
5
9
43
10
12
8
11
15
28
13
13
25
11
26

Yüzd
e
5,3
3,5
2,7
,9
10,6
3,5
9,7
43,4
2,7
2,7
3,5
7,1
,9
2,7
2,7
15,9
2,7
9,7
7,1
3,5
2,7
9,7
3,5
4,4
2,7
5,3
5,3

Yüzd
e
7,1
9,7
11,5
5,3
21,2
8,0
31,0
37,2
10,6
4,4
2,7
18,6
4,4
4,4
8,0
38,1
8,8
10,6
7,1
9,7
13,3
24,8
11,5
11,5
22,1
9,7
23,0

Ne Katılıyorum Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum
Frekan Yüzd Frekan Yüzd
s
e
s
e
15
13,3
48
42,5
18
15,9
50
44,2
36
31,9
39
34,5
22
19,5
39
34,5
25
31,0
30
26,5
32
28,3
56
49,6
19
16,8
30
26,5
11
9,7
3
2,7
24
21,2
58
51,3
23
20,4
70
61,9
19
16,8
50
44,2
25
22,1
40
35,4
50
44,2
37
32,7
46
40,7
40
35,4
26
23,0
56
49,6
26
23,0
17
15,0
38
33,6
45
39,8
22
19,5
41
36,3
16
14,2
61
54,0
19
16,8
50
44,2
20
17,7
32
28,3
35
31,0
29
25,7
33
29,2
52
46,0
30
26,5
51
45,1
27
23,9
35
31,0
18
15,9
51
45,1
34
30,1
30
26,5

Kesinlikle
Katılıyorum
Frekan
s
36
30
22
45
12
12
18
8
16
12
37
19
20
19
19
9
17
27
20
29
43
10
11
14
23
27
17

Yüzd
e
31,9
26,5
19,5
39,8
10,6
10,6
15,9
7,1
14,2
10,6
32,7
16,8
17,7
16,8
16,8
8,0
15,0
23,9
17,7
25,7
38,1
8,8
9,7
12,4
20,4
23,9
15,0
10
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S28
S29

11
4

9,7
3,5

20
19

17,7
16,8

18
34

15,9
30,1

36
35

31,9
31,0

28
21

24,8
18,6

Tablo incelendiğinde çalışanların %43,4’ü “takım lideri bizi ara sıra ödülle ama
çoğunlukla korku ve ceza ile motive eder” ifadesine kesinlikle katılmazken, %15,0’ı “takım
lideri, yaptığımız işin kalitesi doğrultusunda bizi ödüllendirir” ifadesine kesinlikle katılıyor.
Takım lideri, işle ilgili ihtiyaçları karşılamada başarılıdır ifadesine çalışanların %39,8’i
kesinlikle katılıyor. “Takım lideri, işin gerçekleştirilmesinde bizi serbest bırakır,
ihtiyaçlarımızla pek fazla ilgilenmez” ifadesine çalışanlardan %15,9’u kesinlikle katılmıyor.
“Takım lideri için bir işin başarıyla sonuçlanması, bizim ihtiyaçlarımızın gerçekleşmesinden
daha önemlidir” ifadesine çalışanlardan %35,4’ katılırken, %24,8’i “takım lideri için bizim
ihtiyaçlarımızın gerçekleşmesi, bir işin başarıyla sonuçlanmasından daha önemlidir” ifadesine
katılmıyor.
5.1.4. Motivasyon Unsurlarının Çalışanlar Tarafından Nasıl Algılandığına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler
Anketin üçüncü bölümünde motivasyon unsurlarının çalışanlar tarafından nasıl
algılandığını belirlemek amacıyla yer alan ifadelere ilişkin dağılımlardan elde edilen veriler
tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5. Motivasyon Unsurlarının Çalışanlar Tarafından Nasıl Algılandığına İlişkin
Tanımlayıcı İstatistikler
SOR
U

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Frekan
s
11
12
8
9
10
69
1
3
3

Frekan
s
8
43
11
29
22
21
3
13
19

Yüzd
e
9,7
10,6
7,1
8,0
8,8
61,1
,9
2,7
2,7

Yüzd
e
7,1
38,1
9,7
25,7
19,5
18,6
2,7
11,5
16,8

Ne
Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum
Frekan Yüzd
s
e
8
7,1
40
35,4
21
18,6
25
22,1
23
20,4
7
6,2
20
17,7
26
23,0
20
17,7

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Frekan
s
54
13
35
33
27
12
48
46
37

Frekan
s
32
5
38
17
31
4
41
25
34

Yüzd
e
47,8
11,5
31,0
29,2
23,9
10,6
42,5
40,7
32,7

Yüzd
e
28,3
4,4
33,6
15,0
27,4
3,5
36,3
22,1
30,1

Tablo incelendiğinde, “takım liderinin talimatlarına pozisyonundan dolayı uyarız”
ifadesine çalışanların %47,8’i katılıyor. “Takım liderinin talimatlarına sorumluluklarımızı
gerçekleştirdiğimizde bizi ödüllendireceğini bildiğimiz için uyarız” ifadesine çalışanların
%38,4’ü katılmıyor. “Takım liderinin talimatlarına sahip olduğu bilgi ve deneyiminden dolayı
uyarız” ifadesine çalışanların %33,6’sı kesinlikle katılıyor. “Başarılı bir takımın üyesi
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olduğuma inanıyorum” ifadesine çalışanların %42,5’i katılıyor. “Takım lideri, bizim başarı
arzularımızı arttırır” ifadesine çalışanların %40,7’si katılıyor.
5.2. Yorumlayıcı İstatistikler
Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları ile
motivasyon arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını incelemek için Korelasyon Analizi
kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonrasında takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları
ile yönetsel davranışlarının motivasyon üzerindeki etkisini belirlemek için Regresyon Analizi
yapılmıştır. Böylelikle çalışanların motivasyonundaki değişmenin % kaçının takım liderinin
sosyal ve duygusal davranışları veya yönetsel davranışları tarafından belirlendiği ortaya
koyulacaktır.
Araştırmaya ilişkin başlangıçta ortaya konan hipotezlerle ilgili olarak ulaşılan sonuçlar
aşağıda gösterilmiştir.
H1: Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları ile motivasyon
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 6. Takım Liderinin Sosyal ve Duygusal Davranışları ve Yönetsel Davranışları İle
Motivasyon Arasında Korelasyon Analizi
Sosyal ve
Duygusal
Davranışlar
Sosyal ve
Duygusal
Davranışlar

Yönetsel
Davranışlar

Motivasyon

Yönetsel
Davranışlar

Motivasyon
Unsurları

Pearson
Korelasyon
Anlamlılık Düzeyi
(p)
N
Pearson
Korelasyon
Anlamlılık Düzeyi
(p)
N
Pearson
Korelasyon
Anlamlılık Düzeyi
(p)

,701**
,000
113
,437**

,744**

,000

,000

N
113
113
Korelasyon %0,01 anlamlılık düzeyindedir (Çift Kuyruklu).
%0,01 anlamlılık düzeyinde çift kuyruklu korelasyon analizi gerçekleştirilmiş olup,
takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları ile motivasyon
12
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arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. p= 0,000<0,01 olduğu için
hipotezimiz kabul edilir. Takım liderinin yönetsel davranışları ile motivasyon arasında pozitif
yönlü güçlü bir ilişki vardır (r: 0,744**). Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ile
motivasyon arasında ise pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki vardır (r: 0,437).
H2: Takım liderin sosyal ve duygusal davranışları ile yönetsel davranışlarının motivasyon
üzerinde etkisi vardır.
Tablo 7. Takım Liderinin Sosyal ve Duygusal Davranışları İle Yönetsel Davranışlarının
Motivasyon Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi
Değişkenler
Sabit Katsayı
Sosyal ve Duygusal
Davranışlar
Yönetsel
Davranışlar
F: 72,090 p: 0,000

Standardize
Edilmemiş Beta
,634
-,149

t
2,600
-1,881

Anlamlılık Düzeyi
(p)
,011
,063

,929

9,775

,000

R: 0,753 R2: 0,567
Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ile yönetsel davranışlarının
motivasyon üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik regresyon analizi yapılmıştır. Burada
bağımlı değişken motivasyon iken bağımsız değişken takım liderinin sosyal ve duygusal
davranışları ile yönetsel davranışlarıdır. Modeldeki katsayılar anlamlıdır (F: 72,090, p: 0,000).
Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları motivasyon üzerinde etkili değildir ( B: 0,149, p>0,063). Takım liderinin yönetsel davranışları ise motivasyon düzeyini oldukça fazla
etkilemektedir (B: 0,929, p<0,05). Yani takım liderinin yönetsel davranışlarının motivasyon
üzerinde etkisi vardır. Her iki bağımsız değişken ile bağımlı değişken birlikte
değerlendirildiğinde yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir (R: 0,753, R2: 0,567).
Bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni % 56 oranında açıklamaktadır. Yani takım liderinin
sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları, motivasyondaki toplam varyansın %
56’sını açıklamaktadır.
SONUÇ
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, iletişimin kolaylaşması ve bilginin yaygınlaşması
ile birlikte yaşanan gelişmelerle çalışma hayatı daha belirsiz, daha esnek ve daha rekabetçi bir
hal almıştır. İşletmeler yaşanan hızlı değişim ve gelişim ile artan rekabet koşullarına ayak
uydurabilmek adına yeni yapılar ve süreçler geliştirmek durumunda kalmışlardır. İşletmeler
sahip oldukları üretim kaynaklarının yanı sıra zamanı da verimli ve etkin kullanmak için
bürokratik yapıdan uzaklaşıp yalın örgüt yapılarına yönelmektedir. Bürokrasinin yarattığı para
ve zaman kaybını önlemek ve tüm çalışanların yaratıcılığını harekete geçirerek rekabet
avantajı sağlamak son zamanların temel çabasını oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak
işletmeler işlerin daha çok yatay olarak gerçekleşmesine dolayısıyla bilginin örgütsel
kademeler arasında daha hızlı yayılmasına olanak veren takım çalışmalarına yönelmiştir.
İşletmelerde takım çalışmasına olan ihtiyaç çalışanların düşünme, planlama, karar alma
sürecine katılma ve çalışanların bağımsız çalışma isteklerinin bir sonucudur. İşletmelerde
13
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takım çalışması insan kaynaklarının önemine işaret eden bir çalışma anlayışına
dayanmaktadır.
Belirsiz, esnek, rekabetçi ve de müşteri ihtiyaçlarıyla şekillenen piyasada devamlılığını
sağlamak isteyen işletmeler, müşteri tatminini hedeflemekte ve bu hedefin de sahip olduğu
çalışan vasıtasıyla gerçekleşeceğini bilmektedir. Böylelikle iki çeşit müşteri anlayışı ortaya
çıkmıştır: dış müşteri ve iç müşteri. Dış müşteri, üretilen ürün veya hizmetin ulaştırılmak
istendiği hedef kitle; iç müşteri ise bu hedefi gerçekleştirmek için sahip olunan çalışandır.
Günümüzde iç müşterinin memnuniyeti sağlanmadan dış müşterinin memnuniyetini sağlamak
mümkün değildir. Müşteri bağlılığının en iyi teminatı, rekabete karşı en güçlü savunma şekli
ve herhangi bir şirketin büyümesini destekleyen tek yol hizmet ve kalitedir. Bu ilkeden yola
çıkarak, müşterilerinin istek ve beklentilerini doğru anlamak isteyen kurumlar etkin çağrı
merkezi yönetimi ile rekabette farklılıklar yaratmaktadır. Günümüzde müşteri memnuniyetine
önem veren her kurumun müşterilerine telefonla hizmet veren bir çağrı merkezi
bulunmaktadır. Böylelikle müşterilerine bir telefon kadar yakın olan işletmeler, istek veya
şikayetlerine hemen cevap verdiği müşterilerini memnun ederek rekabet üstünlüğü
sağlayabilmektedir. Bu memnuniyeti sağlayacak olan da çalışan olduğundan işletmeler insan
kaynaklarının önemini kavramıştır. Çünkü işletmenin başarısını arttıracak olan unsur çalışanın
daha verimli ve etkin çalışmasıdır. Yani işletmelerin amaçlarına ulaşmada başarılı
olabilmeleri, çalışanlarının bu amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli olarak harekete
geçirilebilmesine bağlıdır. Emek faktörünün yani insan kaynağının en önemli unsur olduğu
çağrı merkezlerinde, bu kaynağın profesyonelce yönetimi de kritik önem taşımaktadır.
Rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen işletmeler, çalışanlarının işletmenin misyon ve
vizyonunu benimsemeleri için onları dikkate alan, yetki ve sorumluluğu paylaşan bir yönetim
anlayışını ön plana çıkarmıştır. Bu durum da takım ve takım liderliği kavramlarını ortaya
çıkarmıştır. Kurumun ayakta kalmasını sağlamak, işlerin yapılma biçimleri ile nelere değer
verildiğini belirlemek, vizyon oluşturmak ve bu vizyonu kurum içinde benimsetmek
sürecinden sorumlu olan lider, çağrı merkezi için önem arz etmektedir. Burada takım
liderlerine düşen iş, çalışanı etkin ve verimli bir şekilde çalışmaya yönlendirecek, sorunları
çözmeleri için harekete geçirecek, başarılarını ödüllendirecek bir ortam yaratmaktır.
İşletmelerin başarısı ne kadar çalışanın etkin ve verimli bir şekilde çalışmasına bağlıysa,
çalışanın etkin ve verimli çalışması da onun motivasyonuna bağlıdır. Çalışan motivasyonunda
takım lideri kilit bir role sahiptir. Takım lideri göstermiş olduğu sosyal ve duygusal
davranışları ile yönetsel davranışları ve uyguladığı güç kaynakları aracılığıyla çalışanların
yaptıkları işi severek ve isteyerek yapmalarını sağlayabilir.
Yurtdışında motivasyon ve liderlik konusunda birçok çalışma yapılmış ve yapılan
çalışmalar sonucunda liderlik davranışlarının çalışanların motivasyonu üzerinde önemli etkiye
sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Eren, 1989, s.436). Konu ile ilgili öncü çalışmalardan Ohio
State Üniversite’since yapılan araştırmalarda, liderlerin iki davranış boyutu olduğu ve
bunlardan birincisi olan çalışan odaklı olma tarzının çalışanın motivasyonu üzerinde olumlu
etkilere sahip olduğu bulunmuştur (Eren, 1989, s.438). Michigan Üniversitesi tarafından
yapılan benzeri çalışmada ise çalışanların motivasyon düzeyine ve verimliliğine katkıda
bulunan faktörlerin başında yöneticinin liderlik tarzı olduğunu ortaya çıkarmışlardır (Koçel,
2003, s.472). Liderlik davranışlarının çalışanın motivasyonuna etkisi konusunda House ve
Mitchell (House, Terence, 1982, ss.229-230) ve Umsttot tarafından gerçekleştirilen
araştırmalar çalışanı dikkate alan liderlik tarzına sahip yöneticilerin çalışanların motivasyon
14
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düzeyi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Çetinkanat (2000, s.56)
tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarında, çalışma olanakları, gelişme ve yükselme
olanakları, iş arkadaşları, fiziksel ortam, ücret ve personel boyutları gibi faktörlerin yanı sıra
liderlik tarzının da çalışanların motivasyonuna etki ettiği görülmektedir.
Liderlik kavramının gelişim sürecine bakıldığında, bu alan üzerinde yapılan
çalışmalar;
•
•
•
•
•

1920-1950 yılları arasında liderliğin özellikleri,
1950-1960 yılları arasında etkin liderlerin davranışları,
1960-1970 yılları arasında çevresel şartların liderlik üzerindeki etkileri,
1970-1980 yılları arasında liderlerin sembolik rolleri,
1980-1990 yılları arasında liderlerin özellikleri ve davranışları üzerine geri dönüş
yapan çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır (Pehlivanlı, 2002, s.159).

Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen teorilerden Özellikler Teorisi yalnızca liderin
sahip olduğu özelliklerle ilgilenirken, Davranışsal Liderlik Teorisi liderliğin bireye özgü bir
unsur olmadığını, onu izleyenlerle sürdürdüğü ilişkilerden gelen bir davranış biçimi olduğunu
ileri sürmüştür. Durumsallık Teorisi ise en uygun lider davranışının durumlara göre
değişebileceğini ileri sürer. Organizasyonun ve örgütün yapısı, liderin ve onu izleyenlerin
özellikleri, tecrübeleri, ulaşılmak istenen amacın niteliği, izleyicilerin beklentileri liderin
davranışını etkileyen unsurlar arasında sayılabilir. Pehlivanlı (2002, s.163) tarafından Makine
Kimya Endüstrisi Kurumu’nda yapılan araştırma göstermiştir ki, her yer ve her durumda
geçerli tek bir liderlik tipi yoktur. Çeyiz (2007, s.53) tarafından antrenörlerin liderlik
tarzlarına belirlemeye yönelik yapılan bir diğer çalışmada da, antrenörlerin liderlik tarzları
çalıştırdıkları takımdaki sporcuların özelliklerine ve diğer dış etkenlere göre
değişebilmektedir, sonucuna varılmıştır. Örneğin kendine tam olarak güvenmeyen sporculara
sahip antrenörün demokratik bir antrenörlük tarzını uygulaması yanlış olabileceği gibi, çok
otokratik yani katı kurallar koyan bir tarz da yanlış olabilmektedir. İşletmelerde uygulanan
liderlik davranışı ve motivasyon arasındaki ilişkiyi incelemek adına iki kurumsal şirkette
yapılan bir diğer çalışma Liderlikte Durumsallık Teorisini destekler niteliktedir. Bu
şirketlerden ilkine ait demografik bilgiler ile işletmede uygulanan liderlik yaklaşımı
arasındaki ilişkiler incelendiğinde, cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma süresi gibi değişkenler
açısından çalışanların yöneticilerinin ortaya koyduğu liderlik tarzına ilişkin görüşleri arasında
bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Ama yaş değişkeni incelendiğinde çalışanların yaş
grubu farklılaştıkça yöneticilerine ilişkin görüşleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Yaşı en genç olanların yöneticilerine dair fikirleri daha olumlu iken yaşça daha büyük ve
kariyer bakımından olgunluk döneminde olan çalışanların tutumları diğerlerine nazaran daha
olumsuzdur. Bu durumu genç yaş grubu çalışanların henüz kariyerlerinin başında ve
deneyimsiz oldukları için beklentilerinin düşük olması; daha yüksek yaş grubunda
bulunanların yılların verdiği deneyimden ve bilgilerden dolayı beklentilerinin daha yüksek
olmasına bağlayabiliriz. Diğer şirkete ait demografik bilgiler ile işletmede uygulanan liderlik
yaklaşımı arasındaki ilişkiler incelendiğinde, cinsiyet ve yaş değişkenleri açısından
çalışanların yöneticilerinin ortaya koyduğu liderlik tarzına ilişkin görüşleri arasında bir
farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte çalışanların çalışma süresi ve eğitim
düzeyi değişkenlerinde bir farklılık ortaya çıkmıştır (Tiryaki, 2008, s.148). Bu konuda
yapılmış diğer çalışmaları incelemek gerekirse, Mersin ilinde lise ve üniversite eğitimi
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almakta olan son sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin
lise öğrencilerine kıyasla daha yüksek bir liderlik algılamaları içinde oldukları saptanmıştır.
Ayrıca lise öğrencilerinde kız/erkeklerin liderlik algılamalarında, kız öğrencilerin liderlik
algılamaları yüksek bulunurken, üniversite öğrencileri arasında kız/erkeklerin liderlik
algılamalarında bir farklılığa rastlanmamıştır (Çelik, C., Sünbül, Ö., 2008, ss.49-66).
Görüldüğü üzere liderlik tarzı algılamaları her yerde ve her koşulda aynı olmamakta, farklılık
göstermektedir.
Bu çalışma, takım liderlerinin çalışanların motivasyonu üzerinde bir etkisi vardır,
varsayımı ile yapılmıştır. Bağımlı değişken olarak motivasyon seçilirken, bağımsız değişken
olarak takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ile yönetsel davranışları seçilmiştir.
Buradan yola çıkarak AVEA GSM firmasının bünyesindeki çağrı merkezinde çalışan toplam
113 personelinin takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları ile
motivasyon unsurlarını nasıl algıladığını istatistiki olarak belirlemek adına Korelasyon ve
Regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen demografik bilgilere
göre, örneklemi oluşturan çalışanların, %32,7’sinin erkek, %67,3’nün kadın; %7,1’i 18-21 yaş
kategorisinde, %77,0’ı 22-25 yaş kategorisinde, %14,2’si 26-29 yaş kategorisinde ve %1,8’i
ise 30 yaş ve üstü kategorisinde, %15,0’nın eğitim düzeyi lise, %84,1’inin üniversite,
%0,9’unun ise yüksek lisans; %4,4’ü 6 ay ve altı, %28,3’ü 7-12 ay, %51,3’ü 1-3 yıl, %15,9’u
3 yıl ve 3 yıldan fazla şirkette yer almışlardır; %26,5’i Müşteri Hizmetleri bölümünde,
%23,9’u Tahsilat bölümünde, %24,8’i Arka Ofis bölümünde, % 24,8’i Ön Ofis bölümünde
çalışmaktadır.
Takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları ile
motivasyon arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan
Korelasyon Analizi’nde takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ile motivasyon
arasında düşük bir düzeyde ilişki tespit edilirken, yönetsel davranışları ile motivasyon
arasında yüksek bir ilişki tespit edilmiştir. Ardından motivasyondaki değişimin ne kadarının
takım liderinin sosyal ve duygusal davranışlarından ve yönetsel davranışlarından
kaynaklandığını belirlemek amacı ile Regresyon Analizi yapılmıştır. Ayrı ayrı incelendiğinde
takım liderinin sosyal ve duygusal davranışlarının motivasyondaki değişime pek fazla etki
etmediği görülürken, yönetsel davranışlarının motivasyondaki değişime oldukça fazla etki
ettiği görülmektedir. Ama her iki bağımsız değişken ile bağımlı değişken birlikte ele
alındığında takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları
motivasyondaki değişimin %56’sını açıklamaktadır.
Sonuç olarak takım liderinin sosyal ve duygusal davranışları ve yönetsel davranışları
ile motivasyon unsurlarını algılamasının çalışan motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisi
olduğu ortaya konmuştur.
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BİRİNCİ BÖLÜM
AŞAĞIDA TAKIM LİDERİNİN SOSYAL VE DUYGUSAL DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ İFADELER YER
ALMAKTADIR. İFADELERDEN HER BİRİNE, GÖRDÜKLERİNİZE VE YAŞADIKLARINIZA DAYALI
OLARAK NE ÖLÇÜDE KATILDIĞINIZI UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ.
Size uygun olan dereceyi gösteren sayıyı daire içine alınız. ( 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum )
1) Takım lideri, karar alırken riske girmekten kaçınmaz.
2) Takım lideri, duygularını açık ve net bir şekilde
ifade eder.
3) Takım lideri, dile getiremediğimiz duygularımızı
hissedebilir.

1

1

2

3

2

4

3

5

4

1

2

1

2
1

5) Takım lideri, gerektiğinde çabuk karar alır.

3
2

1

6) Takım lideri, duygusal gereksinimlerimize karsı
duyarlıdır.

4
3

2
1

5
5

4

5

3
2

3

4

5

7) Takım liderinin iletişim becerileri pek iyi değildir.

1

2

3

4

5

8) Takım lideri, bize verdiği sözleri yerine getirir.

1

2

3

4

5

9) Takım lideri, bize adil ve tarafsız davranır.

1

2

3

4

5

10) Takım lideri, gerçekleşebilecek değişim ve yenilikleri
önceden sezip bizi bu doğrultuda yönlendirir.
11) Takım lideri, yapıcı öneriler getirmemiz konusunda
bizi teşvik eder.
1

1

2

1

2

2

3

3

4

4

3

3

4

5

15) Takım lideri, iletişime açık ve isteklidir.

1

2

3

4

5

1

2

1

3

2

1

4

3

2

5

4

3

5

4

5

İKİNCİ BÖLÜM
AŞAĞIDA, TAKIM LİDERİNİN YÖNETSEL DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ İFADELER YER ALMAKTADIR.
AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HER BİRİNE YAŞADIKLARINIZA DAYALI OLARAK NE ÖLÇÜDE
KATILDIĞINIZI UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ.
1) Takım lideri, hareket ve davranışları ile
çevresindekileri etkileyen bir kişidir.

1

2

3

4

5

2) Takım lideri, çabalarımız karşılığında bize
destek olur.

1

2

3

4

5

3) Takım lideri, bize takımın herhangi bir üyesi
olarak değil de bir birey olarak davranır.

1

2

3

4

5

4) Takım lideri, işle ilgili ihtiyaçları karşılamada başarılıdır. 1

2

3

4

5

5

5) Takım lideri, kararları bizimle beraber alır.

5

4

5

2

18) Takım lideri tutarlıdır.

4

4

1

16) Takım lideri, duygularımızı ve endişelerimizi anlayıp
olayları bizim gözümüzle değerlendirir.

5

3

14) Takım lideri, bilinçlerimize “Ben” yerine “Biz”
kavramını yerleştirmeye çalışır.

17) Takım lideri, gelecek hakkında planlar yapar.

4) Takım lideri, değişime ve yeniliklere açıktır.

12) Takım lideri, yapılan hataları bir öğrenme
fırsatı olarak görür.

13) Takım lideri, zamanı daha verimli kullanmak
adına yetki devrine gider.

1

2

3

4

5

6) Takım lideri, gelecekten olumlu bir şekilde bahseder.

1

2

3

4

5

7) Takım lideri, kararları tek başına almayı tercih eder.

1

2

3

4

5

5
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8) Takım lideri bizi ara sıra ödülle ama çoğunlukla
korku ve ceza ile motive eder.
9) Takım lideri, görev ve sorumluluklarımızı açık
ve net bir şekilde bildirir, bunları gerçekleştirmemiz
için bizi motive eder.

1

2

1

10) Takım lideri, belirlenen performans hedeflerini
başardığımızda ne beklememiz gerektiğini belirtir.

4

3

5

1

2

3

4

5

26) Takım lideri, beklenenden daha fazlasını
yapmamızı sağlar.

1

2

3

4

5

27) Takım lideri, yaptığımız işin kalitesi doğrultusunda
bizi ödüllendirir.

1

2

3

4

5

5

4

2

25) Takım lideri, güçlü yönlerimizi geliştirmemize
yardım eder.

3

4

5
28) Takım liderini bir model olarak görüp örnek alırız.

1

12) Takım lideri için bir işin başarıyla sonuçlanması, bizim
ihtiyaçlarımızın gerçekleşmesinden daha önemlidir.

14) Takım lideri, işlerin uygulanmasında yeni ve
değişik fikirler ortaya koyar.

2

1

11) Takım lideri, beklentiler karşılandığında
memnuniyetini belirtir.

13) Takım lideri, yeniliklere karşı duyarlıdır.

3

2

1
1

3

2

3

2

1

4

4

3

2

5

5

4

3

5

4

1

3

4

5

29) Takım lideri, değişim ve yeniliklere açık olmakla birlikte
bu aşamada bizim ihtiyaçlarımızı da dikkate alır.
1
2
3
4
5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AŞAĞIDA MOTİVASYON UNSURLARINI ALGILAMANIZLA İLE İLGİLİ İFADELER YER
ALMAKTADIR. AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HER BİRİNE, GÖRDÜKLERİNİZE VE YAŞADIKLARINIZA
DAYALI OLARAK NE ÖLÇÜDE KATILDIĞINIZI UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ.
1) Takım liderinin talimatlarına pozisyonundan dolayı
uyarız.
1

5

2

2

3

4

5

15) Takım lideri, bir işin başarıyla sonuçlanması için yönlendirdiği
çalışanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenir.
1
2

3

4

5

2) Takım liderinin talimatlarına sorumluluklarımızı gerçekleştirdiğimizde
bizi ödüllendireceğini bildiğimiz için uyarız.
1
2
3

4

5

16) Takım lideri, işin gerçekleştirilmesinde bizi serbest
bırakır, ihtiyaçlarımızla pek fazla ilgilenmez.

3

4

5

3) Takım liderinin talimatlarına sahip olduğu bilgi ve
deneyiminden dolayı uyarız.

4

5

1

2

17) Takım lideri, sorunları çözerken farklı bakış açıları arar. 1
18) Takım lideri, misyon ve vizyon sahibidir.
19) Takım lideri, performans hedeflerine ulaşmaktan
sorumlu olan çalışanlarıyla ayrıntılı bir şekilde görüşür.

1

2

3

2

1

4

3

2

5

4

3

2

3

4

5

5) Takım liderinin talimatlarına onu takdir ettiğimiz için
uyarız.
1
4

2

3

4

5

2

3

4

5

5

2

3

4

5

6) Takım liderinin talimatlarına ondan korktuğumuz için
uyarız.
1

21) Takım liderinin tavırları bize güç ve güven hissi verir.

1

2

3

4

5

7) Başarılı bir takımın üyesi olduğuma inanıyorum.

22) Takım lideri için bizim ihtiyaçlarımızın gerçekleşmesi,
bir işin başarıyla sonuçlanmasından daha önemlidir.

1

2

3

4

5

8)Takım lideri, bizim başarı arzularımızı arttırır.

2

4
3

3

5

1

3

2

4) Takım liderinin talimatlarına bizim kariyerimizi etkilediği
1
için uyarız.

20) Takım lideri, bütün hatalarımızdan haberdardır.

23) Takım lideri, güçlü bir amaca sahip olmanın önemini
belirtir.
1
2
24) Karar alınım aşamasında çalışanların katılmasına
olanak vermekle birlikte son söz yine de takım liderine aittir.1
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1
1

9) Takım lideri, daha fazlasını çabalama arzumuzu attırır.
1
DEMOGRAFİK SORULAR
Yaşınız: 1) 18‐21 2) 22‐25 3) 26‐29 4) 30 ‐ üstü
Cinsiyetiniz: 1) Erkek 2) Kadın
Eğitim Düzeyiniz: 1) Ortaokul 2) Lise 3) Üniversite 4) Master
Toplam Çalışma Süreniz: 1) 6 ay‐altı 2) 7‐12 ay 3) 1‐3 yıl 4) Üstü
Çalıştığınız Bölüm: …………………(Belirtiniz)
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ZORUNLU GÖÇ VE SUÇ İLİŞKİSİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)∗

Yılmaz CEYLAN∗∗
Öz
Zorunlu göç, ilk olarak 14 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan yasa ve 21 Haziran 1934 tarihinde
bu yasanın kabul edilişiyle Türkiye de yürürlüğe girmiş ve etkisi günümüzde hala devam
etmekte olan bir olaydır.
Terör sorunun çözümü için ortaya atılan zorunlu köy boşaltma fikri bu soruna çözüm
bulamadığı gibi güvenli ve huzurlu olan kent hayatının da güvensizliğe itilmesine sebep
olmuştur. Kendi köyünde merası, tarlası, hayvanları olan ve bunlar vasıtasıyla yaşamını
devam ettiren insanlar, şehirde yersiz yurtsuz ve en önemlisi işsiz kalmışlardır. Zorunlu göç
nedeniyle işsiz ve evsiz kalan halk, kentin çeperlerine gecekondular yaparak ya da kentin
merkezinde bir varoş mahallesine yerleşerek kendilerine barınacak bir yer bulmaya
çalışmışlar ancak bunu sefalet içinde sürdürmüşlerdir.
Gönüllü göçten farklı yanları ortaya konması açısından normal şartlarda şehir hayatının sağlık
hizmetlerine, sosyal yaşam alanlarına, iş gücüne ve cezp edici güzelliklerine kanarak gelen
insanların bile ayak uyduramayıp sıkıntılar yaşadığı şehir hayatı bir gecede evini boşaltıp
gelen insanlar için daha zor ve sıkıntılı olmuştur. Yıllarca sıkıyönetimler, zorunlu göçler, köy
boşaltmalar ciddi travmalar doğurmuştur. Bunun sonucunda alt üst olan hayatlar, suç işlemeye
yatkın psikolojide insanlar ve hem gelen insanlar hem de önceden beri orada yaşayan insanlar
için güvensiz ve yaşanılmaz bir şehir hayatı ortaya çıkmıştır.
Araştırmamız Muş ili içerisinde bulunan zorunlu göçle gelmiş insanları kapsayacaktır. Muş ili
sınırları içerisinde yapılan bu araştırmanın yöntemi gözlem ve görüşme yöntemidir.
Çalışmamızda bu konuyla alakalı özellikle Muş Emniyet müdürlüğünün, Muş Belediyesinin
ve Muş Valiliğinin bilgilerine başvurulmuştur.
Zorunlu göç sonucu şehre gelen insanların suça yönelimleri, onları suç işlemeye teşvik eden
problemler ve bu suçlardan onları caydıracak durumların tespiti açısından çalışmamız önem
arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: göç, zorunlu göç, suç
∗

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Polis
Akademisi birlikteliğinde 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenmiş olan bir "Suç Önleme Sempozyumu”nda
sunulmuştur.
∗∗
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, yceylan66@hotmail.com
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RELATIONSHIP BETWEEN FORCED MIGRATION AND CRIME
(EXAMPLE OF THE CITY OF MUS)
Abstract
Forced migration, the first law passed June 14, 1934 June 21, 1934, and the effect of this law
came into force in Turkey still accept the command to form an ongoing phenomenon.
The idea of forced evacuations of terror to the problem posed can not find a solution to this
problem are as safe and peaceful life in the city, which has led to mistrust pushing. Their own
village, meadow, swamp, animals, and through which people sustain life, homeless, and most
importantly, out of place in the city have remained unemployed. Because of the forced
migration of unemployed and homeless people, squatters by the city walls or in a suburban
neighborhood in the city center, but we tried to find a place to shelter them settling in the
continued misery.
Voluntary migration to reveal different aspects of city life under normal conditions in terms of
health care, areas of social life, even people from the labor force and stimulating beauty of the
Kanara adapt to the difficulties experienced city life more difficult for people who come to
unload his house one night and was troubled. For years, martial law, forced migrations, the
village has led to serious trauma evacuations. As a result, the lives upside down, in
psychology, people are prone to commit crime and the people who lived there since before the
people and for the insecure and less humane life in a city that has emerged.
Persons in the province of Mus in our investigation will include the forced migration. In the
province of Mus that search method is a method of observation and interview. Mus, this study
particularly relevant safety directorate, and Mus Mus Governor's Office, the Municipality of
information were consulted.
As a result of forced migration of people from the city crime trends, problems and encourage
them to commit a crime shall be determined in terms of this work is important to deter them
to offenses.
Keywords: migration, forced migration, crime
Giriş
Göç, birçok nedenden ötürü insanların kendi yaşam yerlerinden kopup kendilerine yeni
yerleşim yeri bulmalarıdır. Bu kopuş genelde insanların kendi istekleri üzere gerçekleşen bir
vakadır. Göçün belli, başlı sebepleri: savaş, dini sebepler, ekonomik sebepler, siyasal
sebepler, ailevi sebeplerdir. Göçün sebeplerine bakıldığında itici nedenler, çekici nendeler ve
iletici nedenler olmak üzere üç çeşit neden sayılmaktadır. İtici nedenler, içinde bulundukları
durumun kendi hayat yaşantıları açısından uygun olmadığını düşündükleri yaşam şeklidir.
Çekici nedenler ise şehir hayatının teknolojik rahatlıkları, hayat refahı, yaşam standartlarının
yüksekliği vb. birçok şeydir. İletici nedenler ulaşım ağının gelişmesi, kitle iletişim araçlarıyla
dış dünyanın insanların bilgisine sunulması ve bu sayede insanların farkındalığının artması
olayıdır. Sayılan bu nedenlerin dışında birde terör nedeniyle yaşanan zorunlu göç gerçeği
mevcuttur ki oda bizim konumuzdur. Zorunlu göç otuz yıldır Türkiye’nin yaşadığı bir reel
2
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haline gelmiştir. Zorunlu göç tamamen Kürt meselesi endeksli ortaya çıkmıştır ve halada
etkileri çarpıcı şekilde devam etmektedir.
Türkiye’nin güneydoğusunda 1990’lı yılların başlarında yoğunlaşan köy boşaltma ve zorla
göç ettirme olgusu 1999 yılına kadar devam etmiştir. Bu dönem içerisinde yaklaşık 3700
yerleşim alanından üç milyondan fazla nüfus kendi iradeleri ve denetimleri dışında yaşam
ortamlarını terk etmek zorunda kalmıştır (TMMOB İnsan Hakları Komisyonu Zorunlu Göç
Raporu, 2003:568).
1980’li yıllara kadar, Türkiye genelinden izole bir biçimde yaşanan Kürt meselesinde, 12
Eylül 1980 askeri darbesiyle yeni bir aşamaya girilmiştir. 1978 yılından 1987 yılına kadar
devam eden 9 yıllık sıkıyönetim ve 1987 yılında başlayıp 2002 yılına kadar devam eden
Olağanüstü Hal şartlarında, PKK giderek büyümüş, etkisini zaman içinde artırmıştır. Bu
dönemde Kürt sorunu yanlış politikalarla büyümüş ve yeni unsurların eklendiği bir soruna
dönüşmüştür (Yayman, 2011:13).
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devam eden inkar politikası Kürtlerin aslında Türk
olduğu yönündeki tezler 1960 darbesiyle doruk noktasına ulaşmıştır. Darbe yönetimi, Kürt
sorunu hakkında sert tedbirler alırken, DPT’ye hazırlatılan raporda “kendini Kürt sananlar”
ibaresi kullanılmaktan çekinilmemiştir.
Bütün bu sebeplerden dolayı PKK terörü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi insanı
nezdinde sempati kazanmıştır. Bu sempati terör belasının daha da büyümesine sebep olmuş ve
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için çok büyük bir tehtid oluşturmuştur.
Yönetimler bu tehlikeden kurtulmak için değişik zamanlarda değişik yöntemler üretmiş
uygulamaya koymuştur. Bizim konumuz olan zorunlu göçte bu tehlikenin bertaraf edilmesi
için bir dönem yönetimin yürüttüğü gözyaşı ve acı yüklü yöntemlerden bir tanesidir.
1. Göç
Göç olgusu insanlar kadar eskidir. Bunu tarihsel sürece baktığımızda rahatlıkla görebiliriz. Bu
genel tanımıyla göç, insanların kendilerine özgü nedenlerle yaşadıkları yerlerden bir başka
yere doğru mekân değiştirmesidir.
Daha geniş bir tanımlamayla göç, kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya
bir kısmını sürdürmek üzere tamamen veya geçici olarak bir yerleşim merkezinden, diğerine
yerleşmek kaydıyla yaptığı coğrafi yer değiştirme olayıdır (Yıldırım, 2004:30). Karpat’a göre
ise göç, asıl yerinden, ulaşılmak istenen yere harekettir (Karpat, 2003: 3).
Göç en yalın ifade ile birey ve grupların, ekonomik, sosyal, kültürel, politik nedenlerden
dolayı bir yerden bir yere gitmelerine karşılık gelmektedir Göçle ilgili tanımlara bakıldığında
ortak unsurun “yer değiştirme” olduğu gözlerden kaçmamaktadır (Tuzcu. 2008: 8).
Göçün belli, başlı sebepleri: savaş, dini sebepler, ekonomik sebepler, siyasal sebepler, ailevi
sebepler.
Göçün nedenleri itici, çekici ve iletici nedenler olarak sıralanabilir. Başbakanlık aile araştırma
kurumu terör nedeniyle göçleri ayrı bir başlık olarak ele almıştır (Başbakanlık, 1998:10). Ama
birçok kaynak terör nedeniyle göçü itici nedenlerin arasında saymışlardır. Terör nedeniyle
yapılan göç, bizim çalışmamız olan zorunlu göçtür.
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1.1.

Terör

Terör, Terörle Mücadele Kanunun 1. Maddesin de “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak
veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu
düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir” diye tanımlanmıştır (Akbulut, 1993).
Terör, bir başka tanım da, “siyasi eğilimleri normal olmayan yollardan değiştirmek amacıyla
düzenlenen ve içerisinde şiddet veya şiddeti kullanma tehdidi barındıran sembolik eylem”
olarak ifade edilmiştir (Sevim, 2003: 25)
Anavatan partisinin hazırladığı “güneydoğu sorunu ile ilgili tesbit ve değerlendirmeler
raporu” na göre “terörün amacı, devlete olan güveni ortadan kaldırmak, propaganda, tehdit ve
sindirme yoluyla bölge halkını yanlarına çekerek, devlete karşı ayaklanmaya
zorlamaktır(Yayman, 2011). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal kesiminden göç
hareketinde artış, özellikle, PKK terörüyle paralellik arz etmektedir. 1983 yılından önce %7
olan terörden kaynaklı göç olayı 83-90 yılları arasında %64.5’e, 1991’de %83.8’e, 1992’de
%81.4’e, 1993’de %83.4’e çıkmıştır.
27 Kasım 1978’de kurulan ve 32 yıldır varlığını devam ettiren PKK ile mücadelede meydana
gelen olay sayısı Genel Kurmay Başkanlığı verilerine göre 43 bin 505’tir.
Tablo-1: Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Terör Nedeniyle Göçe Konu Olan İller
İller

Ağrı

Göç 2.76
Alma
Yüzd
eleri

Batma Bitlis Diyar Elaz Erzinc Hakk Iğdır Kars Mardin Muş Şırnak Siirt Tun Van
n
bakır ığ an
âri
Kızıltep
celi
e
6.07
3.46 14.71 1.96 4.48 4.49 0.96 1.84 5.84
3.44 7.10 7.34 3.38 3.66

Tablo 1’de olduğu gibi Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu verilerinde Doğu ve Güney
Doğu Anadolu bölgesinde terör nedeniyle göçe maruz kalan il sayısı 15 olarak belirtilmiştir.
Muş ilinin terör nedeniyle göç alma yüzdesi 3.44 dür. Göç verme yüzdesi ise Muş merkez,
Varto ve Bulanık ilçeleriyle birlikte %4 olarak tespit edilmiştir (Başbakanlık Aile Araştırma
Kurumu, 1998: 29).
1.2.

Zorunlu Göç

Zorunlu göç, bireylerin özgün yaşam alanından (habitatından) zorunlu ve elinde olmayan
nedenlerle kopmak durumunda bırakılmasıdır (Gürel, 2001: 141). Başka bir deyişle zorunlu
göç, bireylerin iradesi dışında çeşitli kuvvetlerin etkisi ve zorlaması sonucunda
gerçekleşmektedir. Örneğin devletin çeşitli sosyal, ekonomik, güvenlik ve benzeri konularda
4
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aldığı kararların yerine getirilmesi aşamasında nüfusta oluşturulan hareketlilik zorunlu göçü
oluşturmaktadır. Zorunlu göç, bireyin iradesi dışında gerçekleştiği için, bireyin üzerindeki
sosyo-psikolojik etkisi gönüllü göçten temelde ayrılmaktadır (Erkan ve Erdoğdu, 2006:82).
Zorunlu göç kavramını ‘yerinden olma’ ve ‘yerinden edilme’ şeklinde iki gruba ayırmak
mümkündür. Yerinden olma kavramı, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Ülke İçinde
Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeler” metninde belirtildi üzere iç savaş ve
çatışmaların, doğal afetlerin ve kalkınma planlarının sonucunda gerçekleşen yer değiştirmeler
olarak tanımlanırken, yerinden edilme kavramı, sadece iç savaş ve çatışmalardan doğan ve
kişilerin neden olduğu istem dışı göç olarak tanımlanmaktadır (Erkan ve Aydın, 2010:34). Bu
tanımdan bizim incelememiz olan zorunlu göç kavramının, yerinden edilme kavramı
kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.
TMMOB İnsan Hakları Komisyonu Zorunlu Göç Raporunda “Zorunlu göç, bir insan hakkı
ihlalidir. Kişiler sadece maddesel olarak yer değiştirmekle kalmamış manevi olarak da
değişimlere maruz kalmışlardır. Kişilik yapılarında ve ailelerindeki bu değişim, kendi öz
yaşamlarının dışında eski ile yeni arası tanımlanamayacak ölçüde yıpratıcı olmuştur. Yeni
yaşantıya uyum sağlamada; geçimini toprağını işleterek sağlayan, tarım ve hayvancılıkla
uğraşan bireyler ve ailelerini evlerinden ve topraklarından ayrı olmalarından dolayı işsizlik
sonucu geçimini sağlayamama gerçekliğiyle karşı karşıya bırakılmışlardır” denmektedir.
Köyünde geleneklerin oluşturmuş olduğu çizgilerin içinde yaşayan insanların yeni yaşam yeri
onlara istemedikleri kadar özgürlük sunmakta ve geleneklerden uzaklaşan insanlar kural ve
kanun tanımaz suçlular haline gelebilmektedirler. Çocuk suç oranları her geçen gün
artmaktadır. Sosyologlar göçün insanlar üzerinde bıraktığı etkinin izlerinin 40 yıl sonra bile
görüleceğine dikkat çekmektedirler (TMMOB İnsan Hakları Komisyonu Zorunlu Göç
Raporu, 2003: 566).
1984 sonrası tırmanışa geçen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan
insanlarımızın can ve mal emniyetine yönelik terör olaylarının sonucunda gerçekleşen göçler
“ani”, “hazırlıksız”, “gönülsüz”, “umutsuz” can ve mal can ve mal emniyetini sağlamak için
zorunlu bir “kaçış” şeklinde cerayan etmektedir.
Kaynağını 1980 öncesinden alan 1984 sonrası yeni bir boyut kazanan ve 1990’lı yıllarda
tırmanışa geçen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki bölücü terör olayları en başta
buralarda yaşayan halkı tehtit eder olmuştur.
Kalkınma merkezinin Diyarbakır’da yapmış olduğu araştırmaya katılanlara göç etme
nedenleri sorulduğunda, Köy yakmaları, “Güvenlik” sorunuyla bağlantılı mecburi göç, Geçim
sıkıntısı, Hayvan barınaklarının yakılması, Köyden uzaklığı belirli bir mesafenin dışındaki
arazilerin işlenmesine izin verilmemesi, PKK'lılara yiyecek verildiği gerekçesiyle hayvanların
mera alanlarında, yaylalarda otlatılmasına izin verilmemesi, Köylülerin köy dışından temin
ettikleri erzakların PKK'lılara verildiği gerekçesiyle kısıtlanması ve karneye bağlanması.
Özellikle kış mevsiminde yolların kapalı olması nedeniyle köy dışına sık sık erzak almaya
gidilememesinin yarattığı sorunlar, Koruculuğun dayatılması; köylülerin koruculuğu kabul
etme veya köyü terk etme dayatması ile karşı karşıya bırakılması, Köy korucularının
uyguladığı baskı, Çoğu okulların kapalı olması, çocukların eğitim olanaklarının oldukça
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sınırlı olması, Seyahat güvenliğinin olmaması, PKK ve devlet güçleri arasında kalınması gibi
birçok neden sayılmıştır (Kalkınma Merkezi, 2006: 17).
Zorunlu göçün güvenlik tedbirlerinin yanı sıra diğer bir amacının modernleşen ve ulus devlet
olma yolunda çaba harcayan Türkiye Cumhuriyetinin bir yöntemi olarak ele alanlarda
olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, göç sonuçları itibariyle bir bakıma modern ulus devletin
“kayıt tutan”, “kontrol eden”, “merkezi millet” anlayışının bir nüfuz başarısına tekabül
etmektedir. Son on beş yıldır bölgede yaşanmakta olan zorunlu göçün, modern devletin nüfuz
sahasını genişletmek, daha basit bir ifadeyle modernleşmeyi artırmak gibi bir işlevi olduğu
belirtilmiştir. Zorunlu göç sürecinde, oluşan mağduriyetler, ekonomik sorunlar ve olumsuz
durumlarla birlikte, uzun vadede, modern bir hayatın gerektirdiği “kayıt altına alınmış bir
nüfus”, “kültürel olarak türdeşleşmiş ve planlanıp kontrol edilebilir bir nüfus” hedeflerine
ulaşılmaktadır (Aktay, 1999; Perinçek, 2011)
Terör olayları karşısında ilk akla gelen tedbirler OHAL kanunu ve koruculuk sistemi
olmaktadır. Ancak Güvenlik nedeniyle çıkartılan OHAL kanunu ve koruculuk sistemi bölgeye
huzur yerine anarşi, güvenlik yerine güvensizlik getirmiştir. Her darbe sonrası bölgede askeri
seferberlik ilan edilmiştir. 1978 yılında ilan edilen sıkıyönetim, 1987 yılına kadar sürmüş;
daha sonra yerini OHAL’e bırakmıştır. OHAL en son 2002 yılında tamamen kaldırılmıştır
(Türkiyenin Kürt sorunu hafızası: s,13).
Olağanüstü Hal Uygulaması (OHAL): 1982 tarihli Anayasa’nın 120. maddesinde öngörülen;
‘‘Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde...’’ ilan edilen
olağanüstü hal uygulaması 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak
yürürlüğe konulan 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin İhdası Hakkında ve 430 sayılı
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave
Tedbirler Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre icra edilmektedir
(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006:25).
“Koruculuk sistemi” bölgede terörle mücadele yapan güvenlik güçlerine yardımcı olmaları ve
köylülerin kendilerini korumaları amacıyla 442 sayılı “Köy Kanunu”nun 74. maddesi’ne
dayanılarak, 1985 yıllında çıkarılan 3175 sayılı yasayla oluşturuldu. Bölgede köy koruculuğu
ilk olarak Siirt’in Eruh ilçe merkezi ve köylerinde gönüllü olarak 4 kişiyle başladı. Ancak,
daha sonra gönüllü köy korucularının yanı sıra geçici köy korucuğu da uygulandı. 1990 lı
yılların sonunda korucu sayısı 90.000’lere ulaşmıştır. Aralarında çok az sayıda da olsa
bayanların da bulunduğu koruculara maaş ödenirken, çatışmalarda yaralanması veya şehit
olması durumunda 2330 sayılı “Nakti tazminat kanunu’ndan” faydalanmaktadırlar. Hasta olan
korucuların tedavi giderleri de bulundukları yerlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’nca karşılanmaktadır (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/368.html)
Bu tür OHAL ve koruculuk sistemi gibi nedenlerden ötürü zorunlu göçe maruz kalan insanlar
şehir merkezlerine akın etmişlerdir. Göçe maruz kalan insanlar suça en çok karışan insanlar
olmuşlardır. Birçok çalışma bunu bariz şekilde göstermektedir. Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli polis psikolog Tezcan yaptığı açıklamada, gençleri suça iten
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nedenlerin başında mekân, meslek, ekonomik düzey ve göç gibi sebeplerin geldiğini
belirtmiştir (Tezcan,2006).
Çok hızlı bir iç göçle büyük kent mahallelerine eklenen taşra insanının derin ruhsal
sıkıntılarının dışavurumu, özünde toplumsal problemleri sıklıkla tek tek vakalar hâlinde kent
gündemine taşımaktadır. Demografik etkenlerin ekonomik ve kültürel etkenlerle iç içe
bulunması suç olgusunu ortaya çıkarmakta ve suçluluğun artışına sebep olmaktadır.
1.3.

Suç

Dönmezer’e göre suç, topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından
kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve harekettir (Dönmezer, 1994:61). Ceza
hukukuna göre suç, kanun tarafından ceza yaptırımı ile tehdit edilen bütün hareketler olarak
anlaşılır. Daha doğru ifade ile ceza hukuku, sonuçları olan hareketlere “suç” der. Ayrıca failin
tehlike hali nedeniyle, ceza dışında emniyet tedbiri yaptırımları da söz konusu
olabilir(Demirbaş, 2005:40).
Suçun en genel tanımını Jhering yapmıştır. Ona göre suç; “toplum halinde yaşama yönelmiş
her türlü saldırılardır”(İçli, 2007:23-35). Suç insanoğlunun ilk tarihinden günümüze dek
sürekli var olagelen bir sorundur. Genellikle uyulması gereken toplumsal kurallar dönemden
döneme, toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık göstermesine rağmen bu kurallara
uymayan davranışlara ‘suç ya da sapkın davranış’ denilmektedir. “Sapkın davranış, yaygın
olarak benimsenen normları çiğneyen eylemlere göndermede bulunur. Sapkın diye görülecek
davranış, dönemden döneme ya da yerden yere değişiklikler gösterir; bir kültürel ortamdaki
‘olağan’ davranış bir başkasında sapkınlık diye görülebilir. Biçimsel olsun olmasın,
dayatmalar, toplumsal normları güçlendirmek için kullanılırlar. Yasalar, hükümetler
tarafından tanımlanan ve uygulanan normlardır; suçlar, bu yasaların izin vermediği
eylemlerdir” (Erkan ve Erdoğdu, 2006:80).
Bireyi suça iten faktörler genel olarak şöyle sıralanabilir: ailede işsizlik, babanın yada annenin
alkolik olması, ekonomik güçsüzlük, sık sık çevre değiştirme, boşanmış anne baba, ailede
nüfusun fazla olması, anne babanın eğitimli olmaması, bireyin eğitimli olmaması. Zorunlu
göç nedeniyle gelen insanların tamamı kırsal alandan gelen insanlardan oluşmaktadır. Türkiye
de kırsal alan eğitim seviyesi ve avantajları herkesin malumudur. Yukarda bireyi suça iten
faktörlerin tamamı zorunlu göçle gelmiş insanlar için uygundur.
Yapılan çok sayıda araştırmanın, sokakta çalışan çocukların önemli bir oranının geçmiş
dönemde göç etmiş ailelerin çocukları olduğu yönünde bulgular saptanması çocukların
sokakta bulunmaları veya sokağı mesken edinmeleri ile göç arasında bir ilişkinin var
olduğunun bir kanıtı olarak görülebilir.
Türkiye’de gerek yoksulluğun gerekse de yoksullukla bağlantılı biçimde sokakta çalışan
çocuklar sorununun, göç alan büyük kentlerin önemli bir sorunu olarak kabul edilmesi ise
büyük oranda 1990’lı yıllarla birlikte yaşanan zorunlu göç süreci sonrasına denk geldiği ifade
edilmektedir (TMMOB İnsan Hakları Komisyonu Zorunlu Göç Raporu, 2003).
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2. Yapılan Çalışmalar
Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında göç unsuru üzerinde yapılan birçok çalışmaya
rastlanabilir. Ancak zorunlu göçle yapılan çalışmalar göç üzerine yapılan çalışmalar kadar çok
yer tutmamaktadır. Zorunlu göç üzerine yapılan çalışmalar daha çok Diyarbakır ili üzerine
yapılmıştır ve hala da yapılmaktadır.
Kalkınma merkezi tarafından 2006 yılında yapılan Diyarbakır da yapılan “zorunlu göç ve
etkileri” başlıklı çalışma zorunlu göçün en fazla olduğu Diyarbakır da yapılmış ve göçün en
fazla olduğu 5 mahalle seçilmiştir. Seçilen bu mahallerin en fazla göç alan ve en fazla
yoksulluğun olduğu mahallelerdir. Çalışmada Anket çalışması, Odak Grup Toplantıları,
Derinlemesine Görüşme, Çalıştay ve Geniş katılımlı toplantılar olmak üzere 5 farklı yöntem
kullanılmıştır. Beş ayrı yöntemin kullanılması araştırmanın geçerliliği açısından önem arz
etmektedir. Araştırmaya katılanlar kendilerini hangi dille rahat ifade edebileceklerse o dilde
görüşme yapılmıştır. Araştırmaya katılanlara göç etme nedenleri sorulduğunda, Köy
yakmaları, “Güvenlik” sorunuyla bağlantılı mecburi göç, Geçim sıkıntısı, Hayvan
barınaklarının yakılması, Köyden uzaklığı belirli bir mesafenin dışındaki arazilerin
işlenmesine izin verilmemesi, PKK'lılara yiyecek verildiği gerekçesiyle hayvanların mera
alanlarında, yaylalarda otlatılmasına izin verilmemesi, Köylülerin köy dışından temin ettikleri
erzakların PKK'lılara verildiği gerekçesiyle kısıtlanması ve karneye bağlanması. Özellikle kış
mevsiminde yolların kapalı olması nedeniyle köy dışına sık sık erzak almaya gidilememesinin
yarattığı sorunlar, Koruculuğun dayatılması; köylülerin koruculuğu kabul etme veya köyü terk
etme dayatması ile karşı karşıya bırakılması, Köy korucularının uyguladığı baskı, Çoğu
okulların kapalı olması, çocukların eğitim olanaklarının oldukça sınırlı olması, Seyahat
güvenliğinin olmaması, PKK ve devlet güçleri arasında kalınması gibi birçok neden
sayılmıştır. Ailelerin %31'i köylerinin yakılması, %31'i ise “güvenlik” nedeniyle zorunlu
olarak Diyarbakır'a göç ettiklerini belirtmişlerdir.
Kızmaz ve Bilgin tarafından 2010 da Diyarbakır kent merkezinde sokakta çalışan ve kısmen
yaşayan çocukların suçluluk durumlarını konu edinen “Sokakta Çalışan/Yaşayan Çocuklar ve
Suç: Diyarbakır Örneği” başlıklı çalışmada sokağı mesken edinen çocukların sosyodemografik, ekonomik ve kültürel yapılarını irdelemek ve onları suça yönelimli kılan süreci
anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle araştırma, sokakta çalışma veya sokağı mesken edinmenin
bireyi suça eğilimli kılan yapısı üzerine odaklanmışlardır. Araştırma kapsamında suç işleyen
30 çocuk bulunmaktadır. Bu araştırmada, sokakta çalışan çocukların en çok hırsızlık suçlarını
işledikleri, aile yapılarının sorunlu olduğu, sokaklarda uyuşturucu veya bağımlılık yapıcı
madde kullanma alışkanlıklarını edindikleri ve suçlu akran grubuna sahip oldukları yönünde
bazı bulgular saptanmıştır. Sokakta çalışan çocukların mensup oldukları ailelerin gelir
düzeylerinin son derece düşük olması –bu husus neredeyse tüm araştırmaların ortak bir
bulgusu olarak dikkat çekmektedir- (bkz. Şişman, 2004; Baştaymaz, 1990; Bilgin, 2008;
Çevik,1997; Atauz, 1998; Altuntaş, 2003; Erkan vd. 2002) sokakta çalışma ile ailenin
yoksulluğu arasında güçlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Bu da, çocuk işçiliğinin önde
gelen bir nedeninin yoksulluk olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak göç ile birlikte
ebeveynlerin kent ortamında işsiz kalmaları, ailelerin geçimlerini sağlama görevini önemli
ölçüde çocukların üstlenmelerine yol açmıştır
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Odabaşı ve Aksoy tarafından 2006 yılında hazırlanan “Göç, Çarpık Kentleşme ve Toplumsal
Etkileri” isimli çalışma suç işlemiş 1181 çocuktan 701’inin gecekonduda oturduğu
belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda da İstanbul'da davası görülen çocukların neredeyse
tümünün ikamet yerlerinin gecekondu olduğu görülmüş, göçü yaşayan çocukların daha çok
hırsızlık ve yaralama suçlarını işledikleri tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, gecekonduda oturan nüfus oranlarıyla, suç işleyen nüfus oranları
karşılaştırıldığında, gecekondulaşmanın çocuk suçluluğunda etkili bir faktör olduğu
gösterilmektedir. Ankara’da polise intikal eden 0-19 yaş arasındaki çocuk vakalarında 2/3
ünün gecekondulardan geldiği saptanmıştır.
Gecekondulaşmanın getirdiği “Sahte
kentleşme”, yetersiz imkanlar ve anormallikler (düzensizlik, kuralsızlık, karmaşa, vb) bu
alanlarda ikamet eden bireyler arasında, suç işlemede etkin olmaktadır. Varoş olarak da
nitelenen gecekondu semtlerindeki kadınlar arasında (Başbakanlık Kadının Statüsü ve
Sorunları Genel Müdürlüğü'nce) yapılan bir araştırmada, kadınların yüzde 97'sinin aile içi
şiddete maruz kaldığı bildirilmektedir.
2003 yılında “TMMOB İnsan Hakları Komisyonu Zorunlu Göç Raporu” çalışmalarında
Türkiye’de gerek yoksulluğun gerekse de yoksullukla bağlantılı biçimde sokakta çalışan
çocuklar sorununun, göç alan büyük kentlerin önemli bir sorunu olarak kabul edilmesi büyük
oranda 1990’lı yıllarla birlikte yaşanan zorunlu göç süreci sonrasına denk gelmektedir.
Zorunlu iç göç mağdurlarının yedi tipik boyutta yoksunlaşmayla karşı karşıya olduklarını
belirtilmiştir: Topraksızlık, evsizlik, işsizlik, marjinalleşme, besin güvencesizliği, ölüm
oranlarında artış ve toplumsal kopukluk. Bu yoksunlaşmalardan marjinalleşme ve toplumsal
kopukluğun, özellikle göç edenlerin belirgin bir etnik aidiyetleri söz konusu olması
durumunda daha yoğun yaşandığı söylenebilir.
Başbakanlık aile araştırma kurumu tarafından 1997 yılında “Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları”, başlıklı çalışmada göçün sebep
olduğu olumsuzluklar sıralanırken, şehirler fiziki ve sosyo-kültürel açıdan köyleşir, belediye
hizmetleriyle ilgili sorunlarda artışa neden olur, sağlık hizmetlerinde zaten yetersiz olan
hizmetlerin yoğunlaşmasına neden olur, suç ve suça teşebbüs eğilimleri artar denilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus etütleri Enstitüsü tarafından 2006 yılında “Türkiye Göç ve
Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması”, doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan 14
ilde yapılmış bir çalışmadır. Zorunlu göçe maruz kalmış insanlar insanların Köye Dönüş ve
Rehabilitasyon Projesinden faydalanma eğilimleri üzerinde durulmuştur.
3. Yöntem
Araştırmanın yöntemi gözlem ve görüşme yöntemidir. Araştırmamız nitel bir çalışmadır.
Araştırmada rehber soru formu eşliğinde bire bir derinlemesine görüşmeler yapıldı ve
görüşülen bireylere yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulandı.
Araştırmamızda görüşülen insanların ikamet ettikleri mahalleler Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilce
mahallesi, Saray Mahallesi ve Murat Paşa mahallesidir. Özellikle bu mahallelerin seçilmiş
olması yerinden edilmiş insanların bu mahallelerde oturuyor olması ve şehrin en soğuk
yüzünü gösterdiği yerlerin buralar olmasıdır.
Çalışmamızda zorunlu göçe maruz kalan insanların suçla olan ilişkilerini Muş ili örneği
üzerinden açıklamaya çalıştık. Muş ilinde, Muş Valiliği çalışmaları sonucunda 31 köyün
zorunlu göçle yüzleştiği ortaya çıkmıştır. Merkeze bağlı Ağılı, Alaniçi, Arıköy, Cevizlidere,
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Derecik, Ekindüzü, Eralanı, Gölköy, Güdümlü, Güzeltepe, Ilıca, İnardı, Kayalısu, Köşk,
Sağlık, Savaşçılar, Toprakkale, Ulukaya, Üçevler, Y. Yongalı, Yamaç, Yörecik köyleri,
Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol ve Şatırlar köyleri, Hasköy ilçesine bağlı Böğürdelen
köyü, Korkut ilçesine bağlı Demirci köyü, Malazgirt ilçesine bağlı Beşdam ve İyikomşu
köyleri, Varto ilçesine bağlı Değerli, Tepeköy ve Ulusırt köyleri zorunlu göçten etkilenmiş
köylerdir. Zorunlu göç, sadece bu köylerle sınırlı kalmamış bu köylere bağlı 54 mezrada
zorunlu göçe maruz bırakılmıştır.
Tablo-3: Muş İli Sınırları İçerisinde Göçe Maruz Kalmış ve Dönüş Yapmak İçin
Başvuru Yapmış Köyler
PROJEYE DÂHİL KÖYÜN
İLÇESİ

MERKEZ

BULANIK
HASKÖY
KORKUT
MALAZGİRT
VARTO
Toplam

ADI
AĞILLI
ALANİÇİ
ARIKÖY
CEVİZLİDERE
DERECİK
EKİNDÜZÜ
ERALANI
GÖLKÖY
GÜDÜMLÜ
GÜZELTEPE
ILICA
İNARDI
KAYALISU
KÖŞK
SAĞLIK
SAVAŞÇILAR
TOPRAKKALE
ULUKAYA
ÜÇEVLER
Y.YONGALI
YAMAÇ
YÖRECİK
ESKİYOL
ŞATIRLAR
BÖĞÜRDELEN
DEMİRCİ
BEŞDAM
İYİKOMŞU
DEĞERLİ
TEPEKÖY
ULUSIRT

YILLARA GÖRE NÜFUS SAYIM SONUÇLARI
1990
323
359
580
518
1458
317
1288
751
446
1525
687
1267
598
484
436
377
428
647
656
768
206
320
501
280
193
649
313
1351
418
276
127
18547

1997
236
137
137
196
283
202
703
401
251
1827
118
462
0
201
31
190
412
20
696
555
26
0
167
292
84
66
278
1481
226
321
115
10114

2000
322
166
193
416
580
293
755
392
233
2136
0
947
0
238
0
239
423
357
584
627
0
0
186
260
167
190
363
1671
237
372
111
12458

2007
232
276
578
402
306
189
733
317
316
2038
112
706
29
309
0
205
178
105
437
642
0
21
271
254
154
179
306
1542
260
442
108
11647

2009
288
242
497
465
614
258
714
393
183
2389
186
626
32
256
0
278
579
171
543
817
0
3
284
297
166
202
307
1488
268
470
112
13128
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Muş Valiliği “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” Kapsamında Yerinden Edilmiş ve
Dönüş İçin Başvuru Yapmış Olanları Gösterir Tablo

İLÇESİ

ADI

AĞILLI
ALANİÇİ
ARIKÖY
CEVİZLİDERE
DERECİK
EKİNDÜZÜ
ERALANI
GÖLKÖY
GÜDÜMLÜ
GÜZELTEPE
ILICA
MERKEZ
İNARDI
KAYALISU
KÖŞK
SAĞLIK
SAVAŞÇILAR
TOPRAKKALE
ULUKAYA
ÜÇEVLER
Y.YONGALI
YAMAÇ
YÖRECİK
ESKİYOL
BULANIK
ŞATIRLAR
HASKÖY
BÖĞÜRDELEN
KORKUT
DEMİRCİ
BEŞDAM
MALAZGİRT
İYİKOMŞU
DEĞERLİ
VARTO
TEPEKÖY
ULUSIRT
Toplam

TOPLAM
BAŞVURU

59
78
237
149
223
99
426
175
165
131
189
386
209
103
280
168
118
207
153
144
80
147
10
0
42
64
0
0
42
0
0
4084

TOPLAM
MÜR.
NÜFUSU
354
520
1409
821
1644
503
2097
1014
924
888
1041
2299
1279
578
1460
841
657
1219
932
903
454
596
57
0
265
449
0
0
275
0
0
23479

DÖNÜŞÜ VE YRD.ALMASI
UYGUN GÖRÜLEN
Geri
Dön.
Yapan
24
21
98
86
129
48
258
76
120
43
35
162
68
57
52
60
65
142
80
40
0
6
0
0
38
13
0
0
39
0
0
1760

Dönmeden

TOPLAM

Yrd.İsteyen
0
4
14
2
5
1
21
46
8
4
3
4
9
24
1
38
5
49
3
13
8
25
0
0
4
4
0
0
1
0
0
296

30
45
152
95
149
54
307
133
128
52
112
317
179
82
204
101
70
201
89
54
52
82
10
0
42
17
0
0
40
0
0
2797
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Araştırmanın genel hipotezi terör nedeniyle zorunlu göçe maruz kalmış insanların şehirde,
ekonomik, Kültürel, Psiko-sosyal vb. daha birçok nedenden dolayı suç işlemeye eğimli
olduklarıdır.
Araştırmanın yönteminin görüşme ve gözlem yöntemi olması nedeniyle görüşülecek
insanların bulunması, bu insanların ikna edilmesi, örneklemin evreni temsili konusunda titiz
davranılmaya çalışılması, görüşme esnasında özellikle yaşlı insanların Türkçe bilmemeleri
nedeniyle dil problemi araştırmanın sınırlılıkları içerisindedir. Araştırmamızda yarı
yapılandırılmış beş adet soru sorulmuştur. Bu sorular seçilen mahallerden rastgele bireylere
sorulmuştur. Evrenimiz Muş ili, örneklemimiz ise görüşme yapılan on kişilik görüşme
grubudur. Verilerin yorumlanırken görüşmecilerin kimlikleri gizli tutulmuştur.
4. Bulgular ve Tartışma
Demografik özellikler: çalışmamıza katılan bireylerin hepsini erkekler oluşturmaktadır.
Bunun nedeni bayanların içe kapalı bir yapıya sahip olmaları ve çekingen davranmalarından
kaynaklanmaktadır. Yaş ortalamaları orta yaş grubuna sahip bireylerdir. Mesleki olarak inşaat
işçiliği öne çıksa da, taşeron işçiliği ve aşçılık gibi meslekler de mevcuttur. Hanelerde
bulunan birey sayısı düşünüldüğü gibi çıkmamış ve çekirdek aile yapısı ön plana çıkmıştır.
Ailelerin gelir düzeyi ortalama asgari ücret düzeyindedir. Hanede çalışan birey sayısı genelde
sadece bireyin kendisi olarak ortaya çıkmıştır. Muş geneli Muş ilinde yapılan zorunlu göçler
1992 yılı sonlarında başlamış ve 1994 yılının başlarında sonlanmış ve bir yıllık bir zaman
dilimini kapsamıştır. Oturdukları evler her ne kadar kendi evi olanlar olsa da genelde kira
olduğu saptanmıştır. Görüşülen kişilerin oturdukları mahalleler fakirliğin, gecekondulaşmanın
ve açlığın en çok olduğu Yeşilyurt, Yeşilce, Saray ve Muratpaşa Mahalleleridir. Eğitim
düzeylerine bakıldığında ilkokul, lise ve Üniversite mezunları bulunmaktadır.
Çalışmamıza katılan bireyler, şehre büyük oranda uyum sorunu yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Bu sorunlar her türlü alanda kendisini göstermiştir. Özellikle insanların köyleri
yakıldığı için, toplum nazarında farklı algılanmışlardır. Evlerinin devlet eliyle yakılıyor
olması, yerlerinden edilmiş insanlara yerli halkın nazarında PKK yanlısı etiketini vurmuştur.
Bu etiket insanların ev ve iş bulmasında çok sıkıntı çıkartmıştır. Yerinden edilmiş insanların
şehre uyumu ancak 5- 10 yıllık bir zaman diliminden sonra gerçekleşmiştir. İnsanların
geldikleri yerlerin ismi ve göç ettirilme nedenlerinden dolayı insanların ev vermemesi, onları
yakınlarında istememesi, maddi sıkıntıların yanında psikolojik sıkıntıları da beraberinde
getirmiştir. Görüşmelere katılan bireylerden bir tanesi “En büyük sorun dil sorunu. Köyde
okuduğumuz için Türkçeyi iyi bilmiyorduk. Özellikle okulda dil problemini birebir yaşadık.
Kültür sorunu var. Köyde uçsuz bucaksız özgür bir ortam var ama burada her tarafı çevrili
kapalı alanlar var. Özgürlüğün kısıtlanıyor. Köyde hayvanımız vardı, tarlamız vardı. Onlar
sayesinde azda olsa geçimimizi sağlıyorduk. Burada öyle şeyler yok şehirde ancak 5-6 yıl
sonra kendimizi düzeltebildik. Çok zorlandık” demiştir. Uyum sorunu, uzun vadeli ve
psikolojik kökenli olarak ortaya çıkmaktadır.
Zorunlu göçe maruz kalmış insanlar göç etmelerinde en büyük nedenin devletin tutarsız
davranmasını görmektedirler. Güvenliği sağlamak amacıyla insanların evlerinin yakılmasını
hiçbir zaman makul görmemiş ve devletin farklı alternatifler bulması gerektiğini
istemektedirler. Görüşülen bireylerden bir tanesi zorunlu göçün gerekli olup olmadığı
konusunda “Devletin güvenlik zafiyeti var ve devlet bizi göndermek yerine bizi korumalıydı.
12
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Göçlerde en büyük faktör devletin kendisidir” demiştir. Gene başka bir görüşmeci “Devlet
kendi insanını korumak için yakıp yıkması gerekmezdi. Uzaktan bakıldığında köylerin PKK’ya
yardım ve yataklık yaptığı düşünüldüğü için yakıldı, ancak köylülerin başka bir şansı yoktu”
diyerek PKK’ya yardım ve yataklığın onların güvenliği açısından kazınılmaz olduğunu ifade
etmiştir.
Göç ederken seçilen mekân olarak, genelde daha yakın olduğu için en yakın şehir merkezi,
mahalle olarak da gecekondu mahalleleri seçilmiştir. Bunun nedeni ekonomik gücün yetersiz
olması ve köye dönebilme ihtimali üzerine yakın bir yere gitmektir. Bununla birlikte göç
edilen yerde yakın akrabanın bulunması ve yabancı bir şehrin zorlukları, göçün mekânının
belirlenmesine etkili faktör olmuştur. Mahalle seçiminde varoşların ve gecekonduların
seçilmesi kendi yaşam standartlarına en yakın insanların yanları seçilmiştir. Diğer bir neden o
mahallelerin daha çok göç nedeniyle oluşan yerler olmasıdır.
Zorunlu göçle gelen insanların kendilerinin, ailelerinin, akrabalarının ve tanıdıklarının suça
karışma eğilimlerine bakıldığında görüşülen bireyler içerisinde suça karışan bireyle
karşılaşılmamıştır ancak “belki suça karışmadım ama bu göç benim okul hayatımın bitmesine
neden oldu” diyen görüşmeciler olmuştur. “Normal şartlarda suça karışabilecek her türlü
ortam bize yaratıldı, devlet kendi eliyle kendine suçlu yarattı” demektedirler. Maddi
kaynaklarından uzaklaştırılmış insanların, geçimlerini sağlamak için gece gündüz çalışmak
zorunda kalması, onların aile bireyleriyle ilgilenmesini ikinci plana itmiştir. Buda bir otorite
boşluğu yaratmıştır. Görüşme yapılan bir inşaat işçisi “ Lise son sınıf öğrencisiyken çalışmak
zorunda bırakıldım. Beni suça itmese de hayatımın farklı şekilde yönlenmesine neden
olmuştur” diyerek mağduriyetini ifade etmiştir.
Görüşülen bireylerden birisine suça yönelimle alakalı soru sorulduğunda, “ O dönemde
yardım ve yataklıktan yakalanmış bir sürü insan vardı. Adam cezaevine girmiş, 8-10 çocuğu
var ve bu çocuklar muhtaçlıktan dolayı hırsızlık vb. suça karıştılar ve bu insanların hırsız
olduğunu herkes biliyor. Annelerinin bizzat “Bende çocuklarıma engel olamıyorum” diyerek
ağladığına şahit oldum. Eğer bu insanlar köyde olsalardı beklide bunlar olmazdı, suça
yönelmek yerine başka alternatifleri olabilirdi” demiştir.
Bütün bu olumsuzlukların sonucunda bireylerin ortak düşüncesi, devlet kendi eliyle kendine
suçlu yaratmış ve çözüm ararken daha çok soruna neden olmuştur. Bireylerden bir tanesi
“Devlet halkı kendine düşman etti. Muş ili için 1993 yılını gören herkes asker denince kötü
düşünüyor” diyerek halkın devlete bakışını özetlemiştir. İnsanlar ilk göç ettiklerinde
kendilerine kalacak yer bulamadıkları için akraba ya da komşunun evinde kalmak zorunda
olmuşlar üç-beş aile aynı evi birlikte paylaşmak zorunda kalmışlardır. Şehre göçmek zorunda
kalan insanlar birçok maddi sıkıntıyla baş başa kaldıkları gibi birde dışlanmışlık, hor görülme
ve yalnızlık problemleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Görüşülen bireylerden birisi “Kendi
insanımız bize kötü gözle baktı. Oda Kürt bizde kürdüz ama bize iyi gözle bakmadılar ve iyi
davranmadılar” demiştir.
Araştırmamızda, köye geri dönüş, herkesin arzu ettiği bir durum olarak göze çarpmaktadır.
Ancak birçok çalışmada olduğu gibi bizim çalışmamızda da, geri dönüş şartı olarak öncelikli
güvenliğin tam olarak sağlanması ve maddi olarak mağduriyetinin giderilmesi gerekliliği
dillendirilmiştir.
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Köye dönmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna görüşmecilerden birisi “köye dönmeyi her
zaman düşünüyorum. Şehre uyum sağlayamadım. Ne şehir bizi kabul etti ne biz şehri. Bizim
için köy, her zaman şehirden daha önemli” diyerek köye dönme düşüncesini ifade etmiştir.
Çalışmamızda, görüşülen bireyler, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP)
kapsamında yardım almışlardır. Ancak yapılan yardımlar, neye göre bir sınıflama yapılmıştır
bilinmez, göçe maruz kalmış insanlara aynı miktarda yardım verilmemiştir. Görüşme yapılan
aynı köyden olan bazı vatandaşlara 21 bin lira verilirken diğer köylerden olanlara daha az
yardım verilmiştir. Ancak verilen 21 bin liranın % 15’nin avukata verildiği, geriye kalan
paranın da köye dönüş için yeterli olmadığı vurgulanmıştır.
Köye dönüşle alakalı soruya verilen cevaplardan bir tanesi “Köye dönmeyi düşünüyorum ama
köye dönmeye korkuyorum. Hem PKK’dan hem de askerlerden korkuyorum. Şuan şehirde
oturmama rağmen köyde tarla ekiyorum ancak güvenlik tam olarak sağlanmadığı için
korkuyorum. Ortam biraz düzelse proje olmasa da dönmeyi düşünüyorum” demiştir.
Köye dönüşlere sıcak bakıldığı gibi, şehrin cazibesine kapılıp dönmek istemeyenlerde
bulunmaktadır.
Tablo-4: Yasin Aktay’ın 1999 yılında yapmış olduğu Umut ve Kaygı Arasında Göç isimli
araştırma raporunda Muş ili için göç eden ve geri dönenlerin oranını gösterir tablo
GÖÇ EDEN

GERİ DÖNEN

GERİ DÖNÜŞÜ

GERİ DÖNMEK İÇİN

UYGUN GÖRÜLEN
MÜRACAAT EDEN
İLLE
R KÖY MEZ HAN NÜF KÖY Mezr HAN NÜFU KÖY Mezra HANE NÜFU KÖY Mezr HAN NÜFU
RA E US
a
E
S
S
a
E
S
MUŞ 13 74 1161 9370
5 13 856 5658
8
24 296 2673
8 61 355 3712
Yasin Aktay’ın 1999 yılında Umut ve Kaygı Arasında Göç, isimli araştırma Raporunda tablo
4’te olduğu gibi on üç köyün, 9370 kişinin göç ettiğini, geri dönen nüfusunda 5658 kişi
olduğunu yazmıştır. 2000 yılından itibaren Muş valiliğinden aldığımız güncel bilgiler de, 31
köyün göç ettiği, köye dönüş için başvuru sayısı 4084, geri dönen hane 1.760, nüfus ise
10.494 olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda bizim ulaştığımız sonuçlar grafik halinde
gösterilmektedir. Daha detaylı olarak köylerin isimleriyle birlikte araştırmanın yöntem
kısmına bakılabilir.
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Tablo-5: Yıllara Göre Köye Dönüş Müracaat Durumunu Gösterir Tablo

TOPLAM : 4084
Muş ilinde göçle ayrıldığı köyüne geri dönen hane 1.760, nüfus ise 10.494 olarak
hesaplanmıştır.
Geri dönenlerden 466 aile konut yardımı alarak dönmüştür. Alt yapı çalışmalarına 2006
yılında, ferdi konut yardımı uygulamasına ise; 2007 yılından itibaren son verilmiştir.
2007 yılı itibariyle ilde proje kapsamında eğitsel ve sosyal içerikli rehabilitasyon çalışmaları
yapılmaktadır.
Zorunlu göçün olduğu yıllarda, karmaşanın olduğu ortamda yapılan iftiralar sorgusuz sualsiz
gözaltına almalar, birçok insanın mağdur olmasına sebep olmuştur. Daha şehre yerleşme
aşamasında olan insanların gözaltına alınmasıyla, onların bakmakla yükümlü oldukları aile
fertleri başsız ve velisiz kalmışlardır. Maddi gücü olmayan insanların suça yönelmeleri için
uygun ortam hazırlanmış olmaktadır. Ellerinde satacak bir şeyi kalmayan ve büyük kentlere
göç eden insanlar, sosyolojik olarak terör örgütleri için hazır bir topluluk oluşturmaktadır
(TBMM, faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu, 1993).
Göçler nedeniyle şehir hayatındaki olumsuzluklar, çarpık kentleşme, işsizlik ve daha birçok
neden toplumsal suçlara, çatışmalara ve terör olaylarına zemin hazırlayabilmektedir (Odabaşı
ve Aksoy, 2006: 3).
Göç üzerine yapılmış olan hemen hemen bütün çalışmaların sonucu göçe maruz kalmış
insanların suça eğilimlerinin fazla olduğudur. Odabaşı ve Aksoy tarafından 2006 yılında
hazırlanan “Göç, Çarpık Kentleşme ve Toplumsal Etkileri” isimli çalışmada, gecekonduda
oturan nüfus oranlarıyla, suç işleyen nüfus oranları karşılaştırıldığında, gecekondulaşmanın
çocuk suçluluğunda etkili bir faktör olduğu gösterilmektedir. Ankara’da polise intikal eden 015
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19 yaş arasındaki çocuk vakalarında 2/3 ünün gecekondulardan geldiği saptanmıştır. Gene suç
işlemiş 1181 çocuktan 701’inin gecekonduda oturduğu belirlenmiş. Daha sonraki
çalışmalarda da İstanbul'da davası görülen çocukların neredeyse tümünün ikamet yerlerinin
gecekondu olduğu belirtilmiştir.
Kızmaz ve Bilgin tarafından 2010 da Diyarbakır kent merkezinde sokakta çalışan ve kısmen
yaşayan çocukların suçluluk durumlarını konu edinen “Sokakta Çalışan/Yaşayan Çocuklar ve
Suç: Diyarbakır Örneği” çalışmada sokakta yaşayan çocukların daha çok göç yoluyla
geldikleri saptanmıştır.
Dağ, Göktürk ve Türksoy’un 1998 de yapmış oldukları, “Bölge içi Zorunlu Göçten
Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması” başlıklı
çalışmada, Diyarbakır’ın yoksul mahallelerinde yapılan çalışma da, hane reislerinin yüzde
60’ından fazlasının ya işsiz olduklarını ya da düzenli bir iş sahibi olmadıklarını ortaya
koymuştur. Sokak çocuklarının çalışma nedenlerinin aile reisinin çalışmadığı göz önüne
alınınca zorunlu göç ve suç ilişkisinin daha anlaşılır olduğu ortaya çıkmaktadır.
Şehrin gecekondularına yerleşmiş kendilerine gettolar kurmuş “umutsuz” insanların terör
olaylarına karışması ve suça yönelmesi elbette ki daha kolay olacaktır. Tablo 6 da da
görüldüğü üzere 1993 yılında yani Muş ili için zorunlu göçün söz konusu olduğu yıldan
itibaren suç oranında gözle görülür bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın direkt zorunlu göç
sonucunda ortaya çıktığı söylenemese de bu tezi olumsuzlayacak her hangi bir sebepte yoktur.
Tablo-6: Türkiye İstatistik Kurumu Ceza İnfaz Kurumuna Giren Muş İli Hükümlü
İstatistikleri
199 199 199 19 19 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200
0
1
2
93 94 5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
122 111 99 90 133 188 213 215 198 180 151 222 210 179 184 112 174 132 78

Çalışmamız da, göçe maruz kalanların hemen hemen hepsi göç sonrası kendini aşağılanmış,
dışlanmış hissetmektedir. Hepsinde toprağa duyulan özlem, şehre uyum gösterememe
problemleri baş göstermektedir. Daha yüksek düzeyde psikolojik sorunların gerekse yağma ve
talan gibi ortaya çıkabilecek psiko- sosyal sorunların ortaya çıkmamasının temel nedeni dini
inanç, akrabalık ilişkileri ve toplumsal dayanışmanın henüz üst düzeyde olması olarak
görülebilir.
Zorunlu göçe maruz kalan insanların sıkıntılarının yanı sıra bir de göçlerden önce daha
güvenli olan şehirlerin daha güvensiz, huzursuz ve yaşanmaz bir hale gelmesidir. Bir yerde
güvenlik sağlanıyor derken başka bir yerde sıkıntının çıkıyor olması elbette istenilen bir
durum değildir. Köyünde Kendi geçimini kendi başına sağlayabilecek insanların göç sonrası
işsiz ve muhtaç olarak devlete gebe kalması kaçınılmaz hale gelmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Araştırmamız da zorunlu göçe maruz kalan insanların hem maddi hem de manevi açıdan çok
büyük bir mağduriyet yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Yaşam alanlarından kopartılan insanlar,
herhangi bir yer gösterilmeksizin sahipsiz bir biçimde bölgedeki ve bölge dışındaki kent
merkezlerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Barınma, iş, sağlık ve eğitim gibi temel
hizmetlerden bütünüyle yoksun kalmışlardır. Esasen eksik olan Yaşam alanlarından
kopartılarak temel hak ve özgürlüklerinden yoksunlaştırılan bu insanlar yoksulluk sınırı
altında yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. Aileleri parçalanmıştır. Göçtükleri kimi yeni
yerleşim alanlarında kimliklerinden ötürü saldırıya maruz kalmışlardır.
Yersiz, yurtsuz, işsiz kalan bu insanlar birde çevrelerince istenmeyen dışlanan, yalnızlaşan
insanlar olmuşlardır. Maddi yetersizliklerin yanı sıra birde psikolojik sıkıntıların olması suç
işlemeye hazır insan yetişmesine sebep olmuştur. Birçok çalışmanın sonucu bu gerçeğin altını
çizmiştir. Türkiye’de suç oranlarının artışında 1990’lardan itibaren göç olaylarının artmasıyla
yükselişe geçmiştir. Muş ili içinde aynı tez geçerlidir. Ancak her ne kadar suçu işleyen
insanlar suçlansa da onları bu suça iten nedenlerin anlaşılması ve giderilmesi her şeyden daha
önemlidir.
Her şeyden önce insanlara yapılan bu mağduriyetlerin herkes tarafından kabul edilmesi
gerekir.
Köylerinden göç etmek zorunda bırakılan köylülerin yaşadıkları travma ve mağduriyetlerin
hiç yaşanmamış olarak algılanması bu travmayı ortadan kaldıracak güven ortamının
oluşmasını engelleyecektir.
Muş ili için köye dönüş ve rehabilitasyon projesi kapsamında 2006 yılında sonlandırılan alt
yapı çalışmalarına, 2007 yılında sonlandırılan ferdi konut yardımı uygulamasına tekrardan
başlanmalıdır.
Yöre halkının devletten beklediği can ve mal güvenliğidir. Bunun için öncelikle terör
ezilmelidir.
Terör ve Terörle Mücadeleden Kaynaklanan Zararların Karşılanması Hakkındaki 5233 sayılı
kanun ve uygulaması, zorunlu göçe tabi tutulan insanların sorunlarını çözme konusunda
yetersiz kalmaktadır. Köyleri boşaltılan vatandaşlara devlet gerekli yardımları yapmalıdır.
Zorunlu göçe tabi olan insanların aile yapılarının sarsılmaması, kent içerisinde suç işleme ve
suça yönelme eğilimlerinin önlenmesi, kente uyum sağlamaları ve kentlilerinde onları
dışlamaması için sosyal ve psikolojik danışmanlık merkezleri kurulmalıdır.
Çocuk ve gençlerin eğitimine özellikle önem verilmeli; bireysel ve toplumsal suça
yatkınlıkların sebeplerinin tespit edilerek, çok yönlü çözüm ve rehabilitasyon yolları
kararlılıkla
uygulanmalıdır.
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KÜRESELLEŞME VE YERİNDEN OLMA SORUNUNUN ÇEVRESEL
GÜVENSİZLİKLERE BAĞLI DEĞİŞEN TABİATI BAĞLAMINDA İKLİM
MÜLTECİLERİ

Doç. Dr. Nafiz TOK*

Recep KORKUT∗∗

ÖZ
Önceleri ekonomik sebeplerle gerçekleşen göç, günümüzde zorunlu süreçler olarak bir
anlamda yerinden olma sorununa tekabül eden bir olgu haline gelmiştir. Göçün değişen bu
tabiatı, bir taraftan küreselleşme sürecinde onun daha küresel ve yasadışı alana kaydığına,
diğer taraftan ise küreselleşmenin getirdiği sorunlar neticesinde insanlar için neredeyse son
hayatta kalma stratejisi durumuna gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel ısınmanın
etkisiyle oluşan çevresel güvensizlikler nedeniyle, geleneksel yaşam alanlarını geçici ya da
kalıcı olarak terk etmek zorunda kalan insanlar olan ‘iklim mültecileri’ tam da bu gerçekliğin
bir tezahürüdür. Bu çalışmada, yapısı değişen göç süreçlerinin geldiği nokta ve
küreselleşme/küresel ısınmanın bu değişimdeki konumu saptanmaya çalışılmıştır. Sadece
çevre değil, insan hakları (koruma) ve güvenlik konularıyla da yakından ilişkili olan iklim
mültecileri meselesinin, gelecekte sadece göç etmek meselesi olarak kalmayacağı, zira bu
süreçte insanların kaçınılmaz bir biçimde yaşam alanlarını kaybetmesi yüzünden
çatışma/savaş risklerini de içerisinde barındıran bir olgu olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Yerinden Edilmiş Kişi, Mülteciler, İklim
Mültecileri.
CLIMATE REFUGEES: THE CHANGING NATURE OF IMMIGRATION DUE TO
ENVIRONMENTAL INSECURITIES
ABSTRACT
Immigration, which previously occured as a result of economic motives, is today a
mixture of forced processes, coressponding to forfeit one’s place. The changing nature of
immigration on one hand indicates that it is becoming more global and also illegal, and on the
other hand that it has become almost the last strategy of many people for survival. Climatee
refugees, who are forced to temporarily or permenantly leave their traditional living space
because of environmental insecurities caused by global warming, are signs of this reality. This
study aims to show the changing structure of immigration process and the role of global
*
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warming in this change. It argues that the issue of climate refugees, which is related to
environment as well as human rights and security issues, is not only a problem of immigration
but also it is a phenomenon in which people loose their living space, and therefore which
contains potential conflict risks.
Keywords: Global Warming, Displaced Person, Refugees, Climate Refugees.
GİRİŞ
Göç denince öncelikle daha müreffeh bir yaşam sürmek gibi ekonomik sebeplerle
daha gelişmiş bir ülke ya da bölgeye giden insanlar akla gelse de, yoksulluk, çatışma, baskı ve
zulüm gibi nedenler günümüzde göçün diğer gerekçeleridir. Bunlardan ilki—daha iyi,
müreffeh bir yaşam sürmek için yer değiştirme—bir tercih meselesi olarak görülürken,
ikincisi—çatışma, baskı, zulüm, açlık, yoksulluk gibi sebeplerle yer değiştirme—bir
zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu ayrıma paralel olarak, ekonomik sebeplerle yeni
yaşam umuduyla ülkesinden ayrılanlara göçmen denirken, ölüm, işkence, baskı gibi korkular
nedeniyle ülkesinde yaşayamaz durumda kalanları anlatmak için ise mülteci kavramı
kullanılmaktadır. 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre, mülteci (refugee), kendi ülkesi dışında
bulunan, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü
sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan ve ülkesinin korumasından
yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen veya zulüm korkusu nedeniyle oraya dönmek
istemeyen kişi olarak tanımlanmaktadır (BMMYK, 1998: 68).
Günümüzde zorunluluktan kaynaklanan yer değiştirmeler—mültecilik artma eğilimi
göstermektedir. Çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar, devlet zulümleri, insan hakları ihlalleri,
silahlı gruplar ve çetelerin saldırıları, jeopolitik değişimler vb. sebeplerden ötürü, göçen ve
zorla yerinden olan (edilen) insan sayısı hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde artmaktadır. Zorla
yerinden edilenler, dünyada en hassas ve en yardıma gereksinim duyan toplulukların başında
gelir. Ancak yerinden edilenlere yönelik uluslararası ilgi ve destekler, yeterli ve istikrarlı
görünüm sergilemediği gibi, çatışma ve toplu ölüm durumlarında mümkünken, uluslararası
toplumun ve medyanın ilgisi başka yöne kaydığı anda sona erebilmektedir.
Küreselleşme döneminde had safhaya ulaşan insanoğlunun çevreye verdiği zarar ve
tahribatlar, aslında öteden beri var olan göç ve çevre arasındaki ilişkiyi güçlendirmiş ve
çevresel sorunlara bağlı yeni bir yerinde olma (mültecilik) türü yaratmıştır. Küresel
ısınmanın, göç süreçleri ile de ilişkili bir kavram haline dönüştüğü bu süreçte, “iklim
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mültecileri” olarak nitelenen küresel ısınmanın yerinden ettiği insanlar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Gelecek açısından oldukça kaygı veren küresel ısınma konusunda tartışılanlar
içerisinde çok az bir yer kaplasa da, küresel ısınmaya bağlı oluşan çevresel güvensizlikler
nedeniyle yerinden olan bu insanlar—iklim mültecileri, bu sorunun merkezinde duran çok
önemli bir boyutu oluşturmaktadır.
Bu çalışmada iklim mültecileri kavramından hareketle, sorunun arka planı ve
günümüzdeki kapsamı sorgulanıyor; günümüzün ve geleceğin mültecileri arasındaki olası
farklılıklar da irdeleniyor. Çalışmanın 1. Bölümü küreselleşme sürecinde göç ve yerinden
olma sorununun değişen tabiatını irdeliyor. 2. Bölüm küreselleşmenin yarattığı çevre
sorunlarının yol açtığı yerinden olma sorununu genel olarak ortaya koyuyor. 3. Bölüm küresel
ısınma sorununun çevresel etkilerinin yarattığı iklim mültecileri sorununa odaklanıyor. Son
bölümde ise sonuç niteliğinde genel bir değerlendirme yapılıyor.
1. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÖÇ VE YERİNDEN OLMA SORUNUNUN
DEĞİŞEN TABİATI
İnsanın mekânsal/coğrafi hareketliliği ve bu hareketin yol açtığı nüfus dinamiği olarak
tanımlanan göç (Emiroğlu ve Aydın, 2003: 342), (az veya çok) bireylerin ya da grupların
kendi sembolik veya siyasal sınırlarının ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara doğru
kalıcı hareketini içerir (Marshall, 1999: 685). Somersan’a göre (2004: 151-152), dünyada
toplumların iç işleyişi, sınıfsal, etnik, dinsel gruplar arası ilişkiler ile dış dünyadaki çekim
merkezlerinin yapısına bağlı bir olgu olan ‘göç’ün geçmişi, insanlık tarihi kadar eskidir.
Fiziksel antropolojideki klasik anlayışa göre, insanların Afrika’da ortaya çıktığı, oraları
eskittikten sonra kuzeye doğru yol alarak dünyaya yayılmaya başladığı günlerden beri
insanlar göç etmektedir.
Bireysel ve kitlesel olarak gerçekleşen göç hareketleri, ulus-devletlerin sınırları içinde
(iç göçler) ve arasında (dış göçler) olarak ikiye ayrılır. İç göçlerle, genel olarak, kırsal alandan
kentlere göç eden köylü nüfusla başlayıp, büyük kentlerde doğurduğu gecekondulaşma, yarı
işsizlik, kent kültürüne uyum sorunlarıyla biten bir süreç anlatılır. Bundan hareketle “iç
göçler” konusu üçüncü dünyada “sağlıksız büyüme” ve “çarpık kentleşme” ile özdeşleşmiştir.
“Dış göçler” ise, uluslararası beyin göçü ile işçi göçü olarak kendi içinde ikiye ayrılmaktadır
ve her ikisinin de nedenleri-sonuçları ve doğurduğu çeşitli “entegrasyon sorunları” ayrı ayrı
incelenmektedir. Hem iç göçler hem de dış göçler konusundaki temel varsayım, göç eden
3
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grupların geçmişte yaşadıkları ortamdan kopup yeni yerleştikleri mekânın sosyal ve kültürel
ikilemine (bir süre “uyumsuzluk” gösterdikten sonra) adapte olacakları, giderek göçmenler ile
yerleşik nüfus arasındaki farkların eriyeceğidir. Böylece büyük kentlere göçen köylüler
zamanla “kentli” olacak, bir ülkeden diğerine göçenler de bir süre sonra yeni vatanlarının
dilini, kültürünü benimseyip asimile olacaklardır (Öncü ve Weyland, 2005: 19).
Nedensellik açısından göçün birbirinden geleneksel bir biçimde ayrılmış olarak itici
ve çekici faktörleri vardır. İtici faktörlerin (örneğin, göç edenin menşei ülkesi veya bağlı
olduğu bölgedeki yüksek işsizlik oranları) genellikle tutucu, güvenliği arttırmaya yönelik bir
göçe neden olduğu düşünülmektedir. Çekici faktörlerin ise (örneğin, gidilen ülke veya
bölgedeki iktisadi büyüme, kalkınmışlık durumu) risk aldırıcı ve gelir arttırmaya yönelik bir
göçü özendirdiği kabul edilmektedir (Marshall, 1999: 685). Bu iki faktöre son dönemlerdeki
değişimlerin etkisi olarak bir de iletici faktörler dâhil edilebilmektedir. İletici faktörlere örnek
olarak haberleşme ve iletişim alanlarındaki gelişmeler verilebilir.
Etkileri hemen her alanda görülen küreselleşme süreci, göçün tarihi seyrini ve
dinamiklerini kökten değiştirmiştir. Öte yandan küreselleşme ve göç ilişkisi söz konusu
olduğunda devreye doğrudan yoksulluk konusu da girmektedir. Çünkü yoksulluk ve
küreselleşme arasındaki ilişki küreselleşme tartışmalarının en önde gelen konularındandır.
Yoksulluk ve göç ilişkisi de bu derece hararetlidir. Göç ve yoksulluk arasındaki ilişki
konusunda kuşkusuz kolay kolay genellemelere gidilemez (Şenses, 2003:163), ancak
küreselleşme döneminde yoksulluğun (ve eşitsizliğin) seyrini sorgulamak bize bu konuda yol
gösterici olabilecektir. Küreselleşmenin yoksulluğu artırdığını söylemek için henüz erken
olduğu öne sürülse de (Zengingönül, 2004: 166), küreselleşmenin yoksulluk ve eşitsizlik
üzerinde (ve bunların küreselleşmesinde) net ve olumsuz etkileri olduğu; ayrıca bu dönemde
eşitsizlik ve yoksulluğun birbirine paralel gelişim gösterdiği yönünde yaygın bir kanı vardır.
Örneğin, küresel ekonomik gelişmenin faydalarının büyük bir kısmının en zengin ülkelere
gitmesine imkân veren son derece adaletsiz bir küresel ekonomik düzen olduğunu savunan
Pogge’ye göre (2006: 32-33), küresel yoksulluk ve eşitsizliğin soğuk savaş sonundan beri
süren dehşet verici artışı, hükümetlerin uygulamayı seçtikleri vahşi ekonomik küreselleşme
yolunun korkunç bir tezahürüdür.
Peki, küreselleşme göçe ne etkilerde bulunmuştur? İlk akla gelen küreselleşmenin
göçün küreselleşmesine yaptığı etkidir. Ancak insanlık tarihiyle yan yana yürüyen bir süreç
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olduğu anlaşılan göçün uluslararası yani küresel bir görünüm kazanması da yeni bir durum
değildir. Buna verilecek en basit örnek Kavimler Göçü’dür. Castles ve Miller’e göre de
küresel göç, ne geç 20. yüzyılın ne de, sanayileşme, sömürgecilik ve kapitalizm olarak vücut
bulan modernitenin bir icadıdır. Göçler erken dönemlerden bu yana insanlık tarihinin birer
parçası olmuştur (Castles ve Miller, 2008:7). Ancak küreselleşmeyle birlikte anılan
günümüzün göç hareketleri (insan dolaşımları), klasik göç hareketleri ve nedenlerinin
kapsamı dışında kalan yeni olgulara gönderme yapılarak açıklanmaktadır (Öncü ve Weyland,
2005: 19). Küresel düzeyde servet dağılımındaki gelişmiş kapitalist ülkeler lehine olan
eşitsizlik; gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının azalması nedeniyle nüfusun yaşlanması
yüzünden işgücüne ihtiyaç duyulması; daha iyi çalışma olanakları için gelişmekte olan
ülkelerden gelişmiş ülkelere kalifiye eleman ve beyin göçü; çevre sorunlarına bağlı olarak
sağlıklı yaşam alanlarının yok olması küreselleşme döneminde göç olgusunu açıklayan belli
başlı nedenler olarak gösterilmektedir.
Göçün küreselleşmeye etkisini irdeleyen Barnett ise göçün küresel yapının sürmesine
katkı sağladığını, göçün ve işçilerin ülkelerine para göndermelerinin oralardaki krizi
yumuşattığını belirtir (Barnett, 2002: 253-254). Göçmenlerin menşei ülkelerine katkıları
bununla da sınırlı değildir. Bireyin küreselleştiği koşullarda, kimi zaman göçen bireylerin
ülkelerinde değişimi başlatan kıvılcımları da sağlayabildiği görülmüştür (Kazgan, 2005: 222).
Öte yandan göçün küresel güvenlik için bir tehdit olduğu varsayımı da oldukça tartışma
getirmiştir. Özellikle ‘etnik hareketlilik’ bütünlük için bir tehdit olarak varsayılmış ve bu da
küresel güvenliğin dengeleri açısından ‘sarsıcı bir olgu’ olarak değerlendirilmiştir (Smith,
2002: 280-286).
Günümüzde göçün belirgin özelliği sadece gittikçe daha küresel bir hal alması
değildir. Özellikle 11 Eylül Saldırılarından sonra artan bir biçimde (Ayata, 2008: 19) yasal
zorlaştırmalar/karşıtlıklar nedeniyle gittikçe yasadışı alana itilen günümüzde gerçekleşen
göçler, daha çok bir tercih değil zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Artık göç, yerinden
olmaya (edilmeye) daha fazla karşılık gelmektedir. Mültecilik, sığınmacılık, yerinden
edilenler, vatansızların ortaya çıkışı bir tesadüf değildir ve tam da bu gerçekliğe işaret
etmektedir.
Yerinden olma sorununa kısa tarihsel bir bakış bu tür göçlerin önemli bir kısmının 20.
yüzyılın başından itibaren görülmeye başlandığını ortaya koyar. Göç yüzyılı olarak nitelenen
5
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20. yüzyılın başlarından itibaren artmaya başlayan yoksulluk ve çatışmaya bağlı yerinden
olmalar, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iyice ivme kazanmıştır. 1970’lerde ve
1980’lerde süper güçler arasındaki satranç oyunu, iki kutuplu dünya düzeninin
gerilimlerinden kaynaklanan çatışmalar ve pek çok yıkıcı etkisi olan vekâlet savaşları,
milyonlarca yerinden olan insan yarattı. 1990’ların en büyük olaylarından Soğuk Savaşın sona
ermesiyle iki kutuplu gerilim son bulsa da, bunun yerini genellikle din, etnik köken, milliyet,
ırk, zümre, dil, yöre gibi temellere dayanan kimlik kaynaklı çatışmalar almıştır (Kurth, 2005:
218). Hem ulusal sınırlar içerisinde gerçekleşen hem de ulusal sınırların ötesine taşan bu
çatışmalarda milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kalmıştır ve kalmaya devam
etmektedir (BMMYK, 2001: 276).
Bu bölümü bitirirken, son olarak ifade etmek gerekir ki, günümüzde dünyada göçün
etkileri ve dağılımı konusunda adaletsiz bir dağılım vardır. Göçmenlerin ve özellikle
mültecilerin dağılımında sanıldığının aksine gelişmiş ülkeler aleyhine bir durum yoktur.
Örneğin dünyadaki 42 milyon mültecinin % 80’i gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde
yaşamaktadır. 2006 istatistiklerine göre, Fransa’da 186 bin, Birleşik Krallıkta 314 bin,
ABD’de yaklaşık 1 milyon kişi Birleşmiş Milletlerin ilgi alanına girerken; Kolombiya’da 3
milyon, Demokratik Kongo’da 1,8 milyon, Irak’ta 2,1 milyon, Nepal’da 3,6 milyon,
Pakistan’da 1 milyon, Sudan’da 1,6 milyon, Suriye’de 1 milyon, Uganda’da 2 milyon kişi
bulunmaktadır (UNHCR, 2007: 81-83).
2. KÜRESELLEŞME, ÇEVRESEL GÜVENSİZLİK VE YERİNDEN OLMA SORUNU
Küreselleşmenin göç/yerinden olma sorunu üzerindeki etkileri sadece göçün
formasyonunda yaptığı değişimler değildir. Küreselleşmenin getirdiği kimi sorunların,
özellikle de çevre sorunlarının insan hareketleri üzerindeki etkisi giderek önem arz eden bir
konu haline gelmektedir. Küreselleşmenin yol açtığı çevre sorunlarının insanların doğal
yaşam alanlarını yaşanabilir olmaktan çıkarması; çoğu kez geri-dönüşü imkânsız kılan göçlere
sebebiyet vermektedir. Küreselleşmenin yerinden olma konusunda asıl endişe verici etkisi bu
noktada çevre sorunlarıyla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan çevresel güvensizlik
ya da çevresel sorunlardan kaynaklanan kitlesel göç ve sığınma hareketlerinin uluslararası
ekonomik, siyasal ve ekolojik etkileşim ve bağımlılığa en iyi örneklerden biri olarak
gösterilmesi de meselenin küreselleşmeyle ilişkisini ortaya koymaktadır (Kaplan, 1999: 71).
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Çevresel nedenlere bağlı olarak yerinden olma sadece küreselleşmenin olumsuz
etkileri sonucu ortaya çıkan sorunlara bağlı olarak gerçekleşen insan hareketleri değildir.
Çevresel nedenlere bağlı göçlerin yaşadığımız küreselleşme çağı öncesine giden bir geçmişi
vardır. Öteden beri, çevreye bağlı olarak göçü zorunlu kılan nedenlerden biri (deprem, sel vb.)
doğal afetler, bir diğeri ise insan eylemlerinin sonucu olarak doğal kaynakların ve ekolojik
dengenin bozulması olagelmiştir (Algan ve Künçek, 1998: 76-77). Kuşkusuz salt
insanoğlunun etkisi bunda tek sorumlu değilse de, bu olumsuzluğun tırmanmasında doğrudan
etkilidir. İnsanın önüne geçemeyeceği doğal afetler bir kenara bırakılırsa, çevre sorunları
konusunda asıl nedenin insan faaliyetlerinde aranması gerektiği öne sürülmektedir (Brown,
1969: 60).
Bu yüzden, çevresel nedenlere bağlı olarak, daha doğrusu çevresel güvensizlik
nedeniyle insanların göçe mecbur kalması, daha öncede ifade ettiğimiz gibi, yeni bir durum
değildir. Bunun göçün tarihine dayanması olasıdır. Buna ilişkin Bauman (2006: 88), “aç
olanın, yiyeceğin bol olduğu yere gitme arzusu rasyonel insandan beklenen doğal bir şeydir”
derken, tam da buna işaret etmektedir. Ayrıca bunun çok eskilere gittiğine dair kanıtlar vardır.
Örneğin, Rusya’daki ve Orta Asya’daki kuraklığın, geç neolitik toplulukları güneyde Nil,
Dicle-Fırat ve İndus, doğuda Sarı Irmak olmak üzere nehir havzalarına doğru ittiğini iddia
eder. Burada tarımın bazı ilk biçimlerini, zaten uyguladıkları önceki kırsal ve göçebe
varoluşlarından farklı bir yaşam biçimini oluşturmuşlardır; çok farklı ürünleriyle yeni
çevreleri, onları, toplumsal örgütlenmelerini ve üretim tarzlarını dönüştürmeye zorlamıştır
(Smith, 2002: 58-59). Günümüzde de durum benzerlik arz etmektedir. Afrika’daki pek çok
çatışmanın kuraklık nedeniyle daralan sulak araziler için çıkmış olması ve bundan etkilenen
çok sayıda insanın çatışmadan kaçarak Batı’ya sığınmaya başlaması gibi.
Ancak küreselleşme sürecinde insan kaynaklı çevre sorunları had safhaya ulaşmış,
insanoğlu doğanın kaderini değiştirecek kadar doğayı etkileyecek konuma gelmiştir.
Küreselleşme ile birlikte çevrenin tahribatı, üretim amacıyla özellikle yoksul ülkelerde yeşil
alanların yok edilmesi, atıkların doğaya bırakılması gibi durumlar, çevresel güvensizliklere
dayalı göçlerin hem doğmasında hem de tırmanmasında büyük rol oynamıştır. Küresel
dünyada, teknolojik, ekonomik, çevresel sorunlardan en önemlisinin, insanların tabiatı
yeterince koruyamamalarından kaynaklanan ve sera gazı etkisi olarak bilinen küresel ısınma
ile iklim değişikliği olduğu da sıkça ifade edilmektedir (Yılmaz, 2007: 535).
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Küreselleşme dönemindeki olumsuzlukların çevreye verdiği tahribatın kalıcı olması
yani gelecekte de süreceği düşünüldüğünde sorunun bugünden çok gelecek açısından daha
kaygı duyulacak konumda olduğunu da açıkça görmekteyiz. Gelecekte çevresel sıkıntıların
had safhaya ulaşacağından ve yaşam alanı arayışının milyonlarca insanı yerinden edeceğinden
kaygı duyulmaktadır. Böyle bir durumda da sadece yoksul kesimler değil, tüm dünya
etkilenecektir.
Diğer taraftan, öteki göç süreçlerinden farklı olarak çevresel güvensizliğe bağlı
göçlerin daha çok doğal yaşam alanı ihtiyacından kaynaklanması durumu vardır.
Küreselleşme döneminde hızla tırmandığı biçimde bu göçler, insanoğlunun çevreye verdiği
tahribattan kaynaklanmaktadır. Bu tahribat öncelikle doğal alanların değişime maruz
kalmasından ileri gelmektedir. Bu değişimler de süreç olarak endüstriyel ve tarımsal üretim
biçimlerinin yan etkileri olarak ortaya çıkan, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelere koşut
ve onların belki de kaçınılmaz sonuçları diyebileceğimiz kazalarla yaşanan değişimlerdir.
1984 yılında Hindistan’da Bopal ve 1986 yılında eski Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan
Çernobil felaketleri bu iki değişimin çarpıcı örnekleridir (Kaplan, 1999: 72).
3. KÜRESEL ISINMA† VE İKLİM MÜLTECİLERİ‡
Bundan önceki bölümde genel olarak değindiğimiz insanoğlunun küreselleşme
döneminde artan biçimde doğaya verdiği tahribatın en önemli sonuçlarından birisi küresel
ısınmadır. Atmosferin dünya yüzeyine yakın kısımlarında ortalama dünya sıcaklığının doğal
olarak ya da insan etkisiyle artması olarak tanımlanan küresel ısınma, günümüzün sadece
çevre değil, tüm konular içerisinde en hararetli tartışmaların odağında olan bir kavramdır.
Jeolojik kayıtlar, buzulların hacminde azalma, denizlerin yükselmesi, göllerdeki su
sıcaklığının artışı gibi belirtilerden gözlenen küresel ısınmanın ana etkileri iklim değişiklileri
ile hissedilmektedir (Aksay ve diğerleri, 2005: 31-35).
Dünyayı gelecekte nelerin beklediği küresel ısınma sorununun yarattığı en temel
kaygıların başında gelmektedir. Ekosistemlerin coğrafi dağılımlarının değişmesi ve bu şartlara
†

Bu makalenin esas konusu çevresel nedenlere bağlı göçler ve iklim mültecileri olduğu için, oldukça geniş
literatür çalışması gerektiren ve son dönemde belki de en yoğun araştırmalar yapılan konulardan biri olan küresel
ısınma konusuna sadece genel bir bakış yapılmış ve küresel ısınmanın daha çok yerinden eden boyutuna
odaklanılmıştır.
‡
İngilizcede de “climate refugees” olarak kullanılmasının yanı sıra “environmental refugees” veya “ecological
refugees” olarak da kullanılabilmektedir (Etienne Piguet, Climate Change and Forced Migration, UNHCR, 2008.
Geneva).
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gereken uyumu sağlayamayanların yok olması gibi durumların olması muhtemeldir. Küresel
ısınma hem etkilerinin daha görünür olması, hem de bu konuda bir duyarlılığın oluşmaya
başlaması–özellikle de Kyoto Protokollerini oluşturma girişimleri—nedeniyle son dönemde
daha dikkat çekmeye başlamıştır. Küresel ısınmanın doğurduğu olumsuzluklarla birlikte
özellikle geçiminde doğaya bağımlı olan yerlerde yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda
insanın durumu bozulmuş, geçimini idame ettirmez duruma gelmiş ve bunun sonucunda da
göç olayları doğmaya başlamıştır. Küresel ısınmanın yoksulluğun artmasına neden olan
olumsuzluklarının başında ise su sorunu gelmekte bu da ürün verimliğini ve kalitesini
etkilemektedir. Örneğin Ekonomist dergisinin yapmış olduğu bir analizde küresel ısınmadan
doğan ürün verimliliğinde, Doğu ve Güney Doğu Asya’da % 20’ye kadar artış beklenirken;
merkezi ve Güney Asya’da % 30’a kadar, Afrika’nın bazı bölgelerinde ise % 50’ye kadar
azalma beklenmektedir. Küresel ısınma ve buna benzer doğa olayların ekonomik verilere
yansıması ise yılda 41-102 milyar dolar arasında değişmektedir (Ekonomist, Sayı: 2008/28:
43). Başka bir örnek verilecek olursa günümüzde çatışmalarla gündeme gelen Somali’de
yaklaşık 15 yıl önce başlayan ve milyonlarca insanın sefalete sürüklenmesine yol açan
krizlerin temelinde tarımsal yapının değişmesine yol açan kuraklık ve sonrasında doğan kıtlık
yatmaktadır.
Çevresel nedenlere bağlı göçler eski bir geçmişe sahip olsa da, günümüzde özellikle
gelecek için tehlike çanlarının çalmasına neden olan göçler olarak, tabiatı değişen göç ve
yerinden olma süreçlerinin merkezinde yer almaktadır. Çevresel nedenlere bağlı olarak
Afrika’da geçmişten beri büyük göçler olsa da, küresel ısınmanın getirdiği çevresel
güvensizlikler tüm dünyada milyonlarca insanı yerinden edecek, göçe zorlayacak bir
potansiyeli barındırmaktadır (Sipahi, 2007: 213-220). İşte iklim mültecileri kavramı bu
bağlamda ortaya çıkmaktadır.
“çevresel mülteciler” olarak da adlandırılan “iklim mültecileri”, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ilgi alanındaki gruplardan biri olarak “varlıklarını tehdit
eden ve/veya yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyen belirgin bir çevresel bozulma
nedeniyle, geleneksel yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek zorunda kalan
insanlar” olarak tanımlanmaktadır (UNHCR, 2009).
Kavram ilk defa 1984’te IIED (International Institude for Environment and
Development) brifing belgesinde kullanılmıştır. Bu belgede; “Üçüncü Dünyadaki çevresel
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mülteciler artan bir oranda ülkelerini, Kuzeyin endüstrileşmiş ülkelerine doğru terk
etmektedirler” ifadesi yer almıştır (Sipahi, 2007: 213-220). El-Hinnawi tarafından Birleşmiş
Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan raporda (1985) da “çevresel mülteci”
kavramı yer almış ve kavram böylelikle literatüre yerleşmiştir (Kinreab, 1997: 23). Öte
yandan bu insanların ‘mülteci’ olarak adlandırılması da çok anlamlıdır. Zira, ortada bir
zorunlu kaçış söz konusu; insanlar yerinden olmak konusunda mecbur kalmışlardır.
Mülteciler, kontrolleri dışındaki olayların kurbanları olarak değerlendirilirler. Çevre
sorununun geçmişe ve birikime dayanması mülteci kavramına yüklenen anlama ilişkin olarak
bir açılım sağlayabilmekte, böylece çevresel sorunlardan kaynaklanan nedenlerle yaşam
alanlarını kaybeden insanlar da mülteci kavramına dahil edilmektedirler.
İklim (çevre) mültecilerini doğuran sebepler konusunda da şunlar sıralanmaktadır
(Kolmannskog, 2008: 8):
1)

Doğal felaketler / ani olaylar

2)

Kademeli çevre bozulmaları

3)

Çevresel çatışmalar

4)

Savaş gibi tahribatların doğurduğu çevresel yıkımlar

5)

Gelişim projeleri

6)

Endüstriyel olaylar (Çernobil gibi)

Çevresel güvensizliklerin doğurduğu bu insan hareketlerinin, Kavimler Göçünden bu
yana en büyük kitlesel göçe yol açabileceği ifade edilirken, çatışma, savaş, zulüm ve baskıdan
dolayı kaçanlardan farklı olarak iklim mültecilerinin çevresel sorunlardan kaynaklanan
mecburi nedenlerle yer değiştirme sonucunda geri-dönüş olasılığının imkânsız olması da
durumu daha vahim bir hale sokmaktadır. İklim mültecileri, yaşam alanı bulmak için yola
düşenlerden oluşmaktadır. Buzulların erimesi sonucu deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte
kıyı bölgeleri sular altında kalan Tuvalu ada devletinin halkının önemli bir kısmının (yaklaşık
nüfusun dörtte birinin) Yeni Zellanda’ya göç etmek zorunda kalması iklim mülteciliğinin ilk
örneğiydi (TRT Haber, 2009). Yine okyanus sularının yükselmesiyle Hindistan’ın
doğusundaki Orissa eyaletinden onbinlerce kişinin geçim kaynakları kalmaması nedeniyle
göç etmeleri (CNN Türk, 2004) ve Alaska’nın güneybatısındaki Newtok köyünde iki bin
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yıldan uzun süredir yaşayan Yupik Eskimolarının köylerinden tahliye edilmesi dünyada iklim
mültecilerinin

yollara

düşmeye

başladığının

belirtileri

olarak

kabul

edilmektedir

(Globaldisaster, 2009).
İklim değişikliğinin neden olduğu salgınlar, seller ve diğer felaketlerden en çok
etkilenenler dünyanın yoksul bölgelerinde yaşayanlardır (Yıkılmaz, 2004: 302). İklim
mültecileri sorunundan da en çok yoksul ülkelerin etkileneceği öngörülse de, Hollanda,
İngiltere, ABD gibi gelişmiş ülkelerin de bu sorundan etkilenmesi muhtemeldir. Bu yüzden
iklim mülteciliğinin tüm dünyanın temel bir meselesi olarak algılanması gerekir. Kaynak
kıtlığı ve doğal kaynakların adaletsiz dağılımı, ormanların yok olması ve diğer çevresel
bozulmalar, iklim değişikliği, savaşlar ve savaş sonrası kalıntılar nedeniyle çevrenin sistemli
olarak yok edilmesi, nüfus fazlalığı gibi nedenlere bağlı olarak (Margesson, 2005: 47),
Uluslararası Göç Örgütü tahminlerine göre, 2050'ye kadar çevresel etkenler sebebiyle 200
milyon mülteci olacağı öngörülüyor (NTVMSNBC, 2009). Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Panelinde 2050 yılına kadar Bangladeş Deltasının sular altında kalması sonucu sadece bu
ülkede 35 milyon kişinin mülteci durumuna düşeceği ifade edilmiştir (Taner, 2008: 2).
Önümüzdeki on yıllarda iklim değişikliği nedeniyle güvenlikli ve yaşanabilir yerler
bulmak için harekete geçecek insan sayısı konusunda, en iyimser tahminler bile 2050 yılında
en az 150 milyon insanın iklim mültecisi olacağını öngörüyor. Bu sayıya yönelik bir tahminde
iklim mültecileri sayısı, Çin’den 30 milyon, Hindistan’dan 15 milyon, Mısır’dan 14 milyon,
diğer delta ülkelerinden 10 milyon, ada ülkelerinden 1 milyon ve diğer alanlardan da 50
milyon insan olarak detaylandırılmaktadır (Foe, 2009). Konuya resmi bir ağızdan bakar ve
Uluslararası Göç Örgütü’nün saptamalarını incelersek bu tahminin oldukça tutarlı olduğunu
görürüz. Uluslararası Göç Örgütü, 2050'ye kadar çevresel etkenler sebebiyle en az 200 milyon
mültecinin ortaya çıkacağını duyuruyor. Greenpeace’in tahminleri de bununla örtüşüyor
(CNN Türk, 2009). Ancak ölçek ve kapsam olarak öngörülmesi zor olan bu kitlesel göç
hareketinin 2050’yi bile bulmadan 1 milyar kişiyi yerinden edeceği tahmini de
yadırganmamaktadır. Mesela Christian Aid’in hazırladığı rapora göre, gelecek 40 yıl içinde
yaşanacak ve özellikle dünyanın yoksul kesimlerini etkileyecek küresel ısınmanın neden
olacağı, kuraklık, seller ve çevresel değişimlerin insanlık tarihinin en büyük nüfus hareketine
yol açacağı ve 1 milyar insanın bundan etkilenebileceği tahmin edilmektedir (Bianet, 2009).
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Ayrıca bu kadar insanın gidecek yerinin olmaması iklim mültecileri meselesinin doğuracağı
sorunların ağırlığına işaret etmektedir (Samur, 2007: 143).
İklim mültecilerinin sayısının artması küresel iklim değişikliğinin en somut
kanıtlarından birisidir (Kadıoğlu, 2007: 50). Ancak küresel ısınma konusunda yoğun bir
tartışma yürütülürken küresel ısınmanın yol açacağı göç ve yer değiştirme konusunda pek de
ciddi bir ilgi henüz söz konusu değildir. Daha çok toplu göçlerin çevre üzerindeki etkilerine
odaklanılmakta, çevre sorunlarının milyonlarca insanı yerinden edebileceği ise göz ardı
edilmektedir (Coleman, 1999: 498).
Öte yandan iklim mültecileri olarak sadece insanlar yer değiştirmek zorunda kalan
canlılar değildir. Hayvanlar da iklim değişikliği nedeniyle yerinden olmakta ve yeni yaşam
yerleri aramak için göç etmektedirler (Kadıoğlu, 2007: 50). Son dönemde kuşların yıllarca
göç ettikleri güzergâhları değiştirmesinin de bununla ilişkili olduğunu ifade etmek gerekir.
İklim mültecileri konusu gittikçe uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının
ilgi alanlarına daha fazla girmeye başlamıştır (Tailland, 2000: 6). Hem mülteci kavramına
esas teşkil eden 1951 Cenevre Protokolüne göre, kavrama iklim mültecilerinin de dâhil
edilebilmesi için, hem de soruna ilişkin yeni politikaların ve hukuki mekanizmaların devreye
sokulması için bazı organizasyonlar tarafından çalışmalar yapılmaktadır (ciesin.columbia,
2009). Örneğin, 2006 yılında Maldivler’de hükümet temsilcilerinin, çevre ve insani yardım
konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin
katılımıyla düzenlenen iklim mültecileri ile ilgili toplantıda 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde
yapılacak bir değişiklikle Birleşmiş Milletler mülteci rejiminin iklim mültecilerini de
kapsayacak şekilde değiştirilmesi yönünde bir teklif sundular. Uluslararası Göç Örgütü
(International Organisation for Migration-IOM) iklim mültecileri konusunda önleyici
(proaktif) bir yaklaşım benimsenerek politikalar geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yine,
Çevresel Adalet Kuruluşu (Environmental Justice Foundation-EJF) iklim mültecilerinin
ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir çok taraflı hukuki mekanizmaya ihtiyaç olduğuna dikkat
çekiyor.
Gerçekten de iklim mültecileri meselesi günümüz dünyasının iki büyük sorununun bir
bileşeni olup, daha fazla önem verilmesi gereken bir alandır. İklim mültecileri meselesi
sadece çevre ve insan hakları (koruma) değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur
(Kolmannskog, 2008: 10). Dünyanın gelecekte sığınma ve göç için yeni yerler bulmasından
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çok yaşam alanı bulunmasına ilişkin olan bu sorun, uluslararası gerilimi artıracak bir
potansiyel taşımaktadır (Chan, 2008: 2). Bu nedenle iklim mültecileri meselesi insanlar
arasında sadece toplumsal ve ekonomik sorunlar değil, çatışma ve savaş ihtimalini de olası
kılan bir geleceğin işaretlerini taşımaktadır (Bakar, 2008: 109).
SONUÇ
İnsanoğlunun dünyanın kaderini etkileyecek kadar doğal alana tahribatta bulunmasının
bir sonucu olan küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve diğer olumsuz etkileriyle yeryüzünün
bir kısmında yaşam açısından güvensiz alanlar oluşturmaktadır. Asıl etkilerini gelecekte
hissedeceğimiz küresel ısınmanın yaratacağı çevresel güvensizlikler, milyonlarca insanı
yerinden edeceğe benzemektedir. Yeni yaşam alanı arayacak olan milyonlarca insanın bu göç
hareketi sadece göç hareketi olarak kalmayacak, beraberinde toplumsal/ekonomik sorunları
getirerek dünyada gerilimleri artıracak ve sonuçta da yeni çatışma ve savaşlar ortaya
çıkaracak gibi görünüyor.
Varlıklarını tehdit eden ve/veya yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyen belirgin bir
çevresel bozulma nedeniyle, geleneksel yaşam alanlarını geçici ya da kalıcı olarak terk etmek
zorunda kalan insanlar iklim mültecileri (çevresel mülteciler) olarak anılmaktadır. Yola
düşmeye başlayan bu iklim mültecilerinin geleceğine ilişkin yapılan tahminlerde, 2050
yılında en az 150 milyon insanın yerinden olacağı öngörülmektedir. Bu abartılı bir tahmin
değildir. Öte yandan sadece çevre değil, insan hakları ve koruma ile güvenlik konularıyla da
yakından ilişkili olan iklim mültecilerinin diğer göçmen ve mültecilerden farkı ana
vatanlarına geri-dönüşlerinin çoğu kez imkânsız olmasıdır.
Çevre sorunlarından kaynaklanan nedenlerle insanların topluca yer değiştirmek
zorunda kalması biçiminde ortaya çıkan iklim mülteciliği sorunu insanoğlunun bir yere
göçerek veya sığınarak kalıcı bir biçimde üstesinden geleceği bir mesele gibi görünmüyor.
Bu, toplumların, insan topluluklarının, kendilerine ait yaşam alanlarını yitirmesi, yaşanılacak
bir yerleri, bir toplum olarak gelecek ihtimalleri kalmamasına ilişkin bir sorundur. Küresel
ısınma konusundaki ilgi ve yapılan bir takım anlaşmalar, küresel ısınmanın getirdiği çevresel
güvensizliklerin iklim mültecileri ile ilgili boyutunu çoğu kez göz ardı etmektedir. Bu konuda
alınması gereken önlemler, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerle paralel olduğu gibi,
bazı ek önlemleri de gerektirmektedir. Sadece göçün çevre üzerindeki etkisine kafa
yorulmamalı; çevre sorunları yüzünden göç etmek zorunda kalacak insanlar da
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düşünülmelidir. En önemlisi de bu hareketi hafifletecek çareler aranmalıdır. Dünyanın iç
meselesi olarak görülebilecek bu meselede yapılacaklar, enerji politikalarının değiştirilmesi
ve çevre tahribatının durdurulmasının yanı sıra, küresel işbirliklerinden de geçmektedir.
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NAHÇIVAN'DAKI ARKEOLOJİK YERLEŞİMLERDEN BULUNMUŞ ESKİ EMEK
ALETLERİ

Dr. TOGRUL HALİLOV1
ÖZ
Makalede Nahçıvan'daki arkeolojik yerleşimlerde bulunan emek aletleri araştırılmıştır.
Bu arkeolojik malzemeler gruplaşdırılıb ve tiplere ayrılıbtır. Karşılaştırmalı araştırma
sonucunda belirlenmiştir ki, Nahçıvan'da en eski çalışma aletleri taştan ve kemikten
yapılmıştır. Metal işlemenin kulanılması ile ilgili sonraki dönemde yeni tip emek aletleri
yapılmıştır. Tunç ve Demir döneminde taş ve kemik aletlerden az kulanılmıştır.
Аnаhtаr kеlimеlеr: Emek aletleri, taş, kemik, tunç, Nahçıvan.
LABOUR TOOLS DICOVERED IN ARCHAEOLOGICAL MONUMENT IN
NAKCHIVAN
ABSTRACT
In the article ancient labour tools dicovered in archaeological monument in
Nakhchivan are learned. They are gruped by kinds. As a result of comparative investigation it
is defined that oldest labour tools producted from bone and stone in Nakchivan. New type of
labour tools are producted connecting to treatmen of metal in following period. Stone and
bone tools are used little in iron and bronz period.
Keywords: Instrument of labour, Stone, bone, gunmetal, Nakchivan.
GİRİŞ
Tarihin bütün dönemlerinde emek aletleri cemiyet hayatının sosyal-ekonomik gelişme
düzeyini gösteren önemli arkeolojik malzemelerdendir. İnsanlar taştan, kemikten, tunçtan,
demirden kesmek, çapmak, delmek ve diğer amaçlar için çeşitli biçimli emek aletleri
yapmışlardır. Şu arkeolojik malzemeler biçim ve özelliklerine, hazırlanması teknolojisine
1
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göre çeşitlidirler. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin en eski emek aletleri taştan ve kemikten
yapılmıştır.
I Kemik emek aletleri. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin arkeolojik yerleşimlerinde
bulunmuş en eski kemik emek aletleri Orta Paleolitik çağına ait Kazma mağarasında
bulunmuştur. Şu yerleşim yeri 1983 yılında M. M. Hüseynov ve E.K.Caferovun
yönetimindeki paleolit arkeolojik ekspedisi sırasında bulunmuştur. 1987-1990 yılları arasında
Kazma mağarası yerleşiminde E.K.Caferovun, 2008-2011 yıllarında ise A.E.Zeynalovun
yönetimi altında arkeolojik kazılar yapılmıştır. Kazma mağarasından bulunmuş kemik
ürünlerinden ikisi işlenmiştir. Onların biri tam sonuna kadar, biri ise kısmen deşiliptir. Tam
deşilen kemik ceylanın aşık kemiğidir (Djafarov, 1999: 99) (tab I, 14, 15).
Nahçıvan'daki Neolitik ve Eneolit dönemi I Kültepe yerleşiminden (Abibullayev,
1982: 52-55) kemik emek aletleri bulunmuştur (tab I, 16).
Erken, Orta ve Son Tunç çağında Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde olduğu gibi
Nahçıvan'da da metalürjinin gelişimi ile ilgili olarak kemik emek aletlerden istifade hayli
azalmıştır. Şu döneme ait kemik malzemeler I Kültepe (Abibullayev, 1982: 153), II Kültepe
(Seyidov, 2003: 103), Kızılburun (Aliyev, 1977:

95, 96) yerleşimlerinde bulunmuştur.

Şunlar biz ve iy başlıklarından ibaretdirler.
Kemik bizleri hazırlamak için hayvanın namlu kemiği dikey parçalanmış ve ucu sivri
yapılmıştır. Bizin el tutan bölümü ise pürüzsüz bulundurulmuştur.
İp eyirmek için yapılmış iy başlıkları büyükbaş hayvanın epifizinden yarımşar
biçimde kesilmiş ve ortasında ikili delik açılmıştır.
Nahçıvan'ın arkeolojik yapılarında bulunmuş kemik biz ve iyneler, eski aşiretlerin
tohucilik alanındaki yetenegi ile ilgilidir. Şu arkeolojik malzemelerin benzerleri Üzerliktepe
(Kuşnareva, Çubinşvili, 1970: 110), Göytepe (Brown , 1951: 13) ve diğer yerleşimlerde
bulunubtur.
II Taş emek aletleri. Kemik aletleri gibi taş emek aletlerinden istifade olunulmasının
tarihi paleolit döneminden başlanır. Şu dönemde insanlar tarafından taştan emek aletleti ve
silahlar düzeltirken keskin kalpeler veren obsidian, çakmakdaşı gibi sert taş kullanılmıştır. İlk
basit emek aletleri çapacak, kaşov, biz, tişe türlü itiuclu aletlerden ibaretdir. Şunlar
zerbelenme yöntemi ile kalpelenme, dişeklenme, kezleme tekniği üzerine yapılmıştır.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin topraklarında en eski taş emek aletleri Orta Paleolitik çağına
ait Kazma mağarasında bulunmuştur (Kuseynov, 1983: 484-490). Şu arkeolojik malzemeler
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mustye ve levallua itiuçlularından, kaşovlardan, limaslardan, bıçaklardan ve b. ibarettir. Elde
edilen arkeolojik malzemeler teknik ve tipolojik özelliklerine göre Azıh ve Taglar
mağaralarından bulunan taş emek aletleri ile benzerlik teşkil etmektedir (Djafarov, 1992: 270274).
Yapılan arkeolojik araştırma şunu kanıtlıyor ki, taş aletlerin hazırlanması
teknolojisinde sonrakı dönemlerde değişiklikler olmuş, yeni tip emek aletleri yapılmıştır. I
Kültepe yerleşim yerinin Neolitik ve Eneolit dönemine ait tabakasından cilalı taş aletlerin,
den taşı ve sürtgeclerin, taş baltaların bulunması (Abibullayev, 1982: 58-60) kanıtlıyor ki, şu
dönemden başlayarak Azerbaycan'ın bütün ilçelerinde olduğu gibi Nahçıvan'da da daşişleme
sanatı hem tipoloji, hem de teknolojik açıdan gelişmiştir. Obsidian, çahmakdaşı, granit,
porfirit, bazalt ve b. türlü taşlardan çeşitli biçimli emek aletleri yapılmıştır. Nahçıvan'daki
arkeolojik yapılarda bulunmuş emek aletlerinden bir kısmı (den taşları, sürtgecler, kurulum
orak dişleri) tarım, bir kısmı dokuma (iy başlıkları), bir grubu ise (hevengdesteler, taş baltalar)
çeşitli amaçlarla kullanılmıştır.
2.1. Kurulum orak dişleri, Şu taş emek aletleri üçgen ve ya dörtgen biçiminde
yapılmıştır. Şunların işlek yüzü her iki taraftan itilenmişdir (tab I, 26, 27). Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti topraklarındaki Erken ve Orta Tunc çağına ait I Kültepe (Abibullayev, 1982:
81), II Kültepe (Aliyev, 1977: 42), Mahta Kültepesi (Seyidov, 2003: 96), Kızılburun
(Abibullayev, 1982: 151) yerleşimlerinde bu grup taş emek aletleri bulunubtur. Şu arkeolojik
malzemeler biçim ve özelligine göre Babaderviş (İsmayilov, 1978: 67), Mingeçevir (Aslanov,
Vaidov, İone, 1959: tab IV), Kobustan (Muradova, 1979: 64, 65) ve b. ile yarı sıra olarak
Güney kafkasiyadakı arkeolojik yapılarda (Kuftin, 1941: tab XIX) bulunmuş kurulum orak
dişleri ile benzerlik oluşturur.
2.2. Den taşları ve sürtgecler. Azerbaycan'ın bütün ilçelerinde olduğu gibi
Nahçıvan'da da eski yerleşim yerlerinin çoğundan (Babatepe (Novruzlu, Bahşeliyev, 1993:
51), I Kültepe (Habibullayev, 1959: 48), Kızılburun (Abibullayev, 1982: 152), II Kültepe
(Aliyev, 1977: 43; Seyidov, 1993: 46), Şahtahtı (Aqayev, 2002: 102, tab. XXX, 1-4),
Karnıyarık (Bahşeliyev, 2002: 34), Kumluk (Bahşaliyev, 2006: 84), İliklikaya (Halilov, 2008:
94-98) ve b .) den taşları ve sürtgecler bulunmuştur. Şu arkeolojik malzemelere hep komple
biçiminde, hep de kırılmış biçimde tesadüf edilmiştir. Elde edilen maddi kültür örnekleri
kırmızı ve ya gri renkli tuf taşından, kranitden (porfier) ve diğer taşlardan farklı biçimde
yapılmıştır.
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Nahçıvan'dakı eski yerleşim yerlerinden bulunmuş den taşları iki tipe ayrılıyor (tab I,
1, 4, 5, 19)
Birinci tipe dahil olan den taşları kayıkbiçimli

yapılmıştır. Şunların

oturacağı

yarımdairevi, üst kısmı çukur yapılmış, her iki tarafdan uçları yukarıya kalkmıştır (tab I, 1, 4).
İkinci grupa ovalvari biçimli den taşları dahildir. Ovalvari biçimli den taşlarının üst
bölümü yastı, oturacağı kabarık yapılmıştır (tab I, 5, 19).
Sürtgecler uzunsov biçimde yapılmıştır. Şu arkeolojik malzemelerin kullanılan yüzü
yastı, kullanılmayan yüzü ise kabarık olmuştur. Çoğunun uçları yarımdairevi hazırlansa da,
bazıları biraz şiş ve ya kabarık yapılmıştır.
Nahçıvanın eski yerleşim yerlerinde bulunmuş den taşı ve sürtgeclerin benzerleri
Mingeçevir (Aslanov, Vaidov, İone, 1959: 152), Üzerliktepe (Kuşnareva, 1959: 340),
Kilikdağ, Hanlar (Qumel, 1938: 21), Karabağ (Çaferov, 2000: 60), Babaderviş (İsmayılov,
aliyev, 1972: 68 vb. yerleşimlerde bulunmuştur.
2.3. Çekiçler. Şu arkeolojik malzemeler bazalt, tuf ve ya çay taşından uzunsov
biçimde yapılmıştır. Çoğunluğu basittir, bazılarını üzerinde bir ve ya birkaç yivler (oyuklar)
açılmıştır (resim 16, 2, 7-10). Nahçıvan'daki eski yerleşim yerlerinden olan Tuzdağdan
(Nikitin, 1882, 110), Babatepe (Novruzlu, Bahşeliyev, 1993: 52), I Kültepe, Kızılburun
(Abibullayev, 1982: 153), II Kültepe (Aliyev, 1977: 45; Seyidov, 1993: 50), Şahtahtı
(Aqayev, 2002: 102) vb. bulunmuş taş çekicler biçim ve özelliklerine göre farklı olmak üzre
iki anatipe ayrılıyorlar.
Birinci tipe kabarık gövedeli taş çekicler dahildir (tab I, 8, 10). II Kültepe (Aliyev,
1977: 45; Seyidov, 1993: 50), Şahtahtı (Aqayev, 2002: 102)

ve başka yerleşimlerde

bulunmuş şu arkeolojik malzemeler koyu gri renkli çay taşından yapılmıştır.

Şunların

çoğunluğunun ortası kabarık, uçları yarımdairevi biçimdedir, üzerinde bir ve ya bir neçe yiv
açılmıştır. Uzunsov, üçgen biçimli taş çekiclerden farklı olarak bu tip çekiclerde yiv onların
yukarısında ve yan bölümünde yapılmıştır.
İkinci tipe dahil olan daş çekicler üçgen biçimli, üst tarafı dar, düşük tarafı enli
yapılmıştır (tab I, 7). Üçgen biçimli, uzunsov çekiçler açık ve koyu gri renkli yuf taşından
yapılmıştır Babatepe (Novruzlu, Bahşeliyev, 1993: 52), Kalacık (Seyidov, 1985, 320-321) ve
başka yerleşimlerde bulunmuş şu türlü arkeolojik malzemelerin çoğunluğunun her iki yüzeyi
sürülerek yastılanmışdır. Bu tip çekiclerin bir ucu sivri, diğer ucu ise yarımdairevi biçimde
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yapılmıştır. Üzerlerinde bir ve ya bir kaç yiv açılmıştır. Kezler onların üzerini gövdesinin
ortasını kuşatmıştır.
Nahçıvanın eski yerleşim yerlerinde bulunmuş her iki tip taş çekiclerin, den taşları ve
sürtgeclerin benzerleri Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde (Mingeçevir (Aslanov, Vaidov,
İone, 1959: 150), Üzerliktepe (Kuşnareva, 1959: 343), Kilikdağ, Hanlar (Qumel, 1938: 19) ve
b.) tesbit edilmiştir .
2.4. Hevengdesteler. Nahçıvan'daki eski yerleşimlerde bulunmuş taş emek
aletlerinden bir grupu hevengdestelerden ibaretdir. Babatepe (Novruzlu, Bahşeliyev, 1993:
51), I Kültepe, Kızılburun (Abibullayev, 1982: 153), II Kültepe (Aliyev, 1977: 42; Seyidov,
1993: 36), Şahtahtı (Aqayev, 2002: 105), Karnıyarık (Bahşeliyev, 2002: 34) vb.)
yerleşimlerinde bulunmuş hevengdestelerin hepsi gri tuf taşından yapılmıştır. Hevengin
gövdesi kabarık, üzeri biraz pürüzsüz, sığ, küçük çaplıdır (tab I, 18). Destenler ise ince ve
uzunsov biçimli yapılmıştır (tab I, 6, 9). Destenlerin işlek tarafı ovalvari biçimde, hevengin
çapına uygun olmuştur. Destenin bu tür hazırlanması hevengde yemeli bitki tohumlarını,
renkleri ezmeyi kolaylaştırmıştır.
Nahçıvan'daki eski yerleşimlerde bulunmuş hevengdesteler biçim ve özelliğine göre
Kilikdağ, Hanlar (Qumel, 1938: 19, 21), Mingeçevir (Aslanov, Vaidov, İone, 1959: 21-25),
Üzerliktepe (Kuşnareva, 1959: 348), Karabağ (Çaferov, 2000: 70), Babaderviş (İsmayılov,
aliyev, 1972: İsmayılov, 1978: 81) vb.

Yapılarında bulunmuş arkeolojik malzemelerle

benzerlik oluşturuyor.
2.4. İy başlıkları. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarında öğrenilmiş I Kültepe
(Abibullayev, 1982: tab. XIV, 12-15), II Kültepe (Aliyev, 1991: 87), Şahtahtı (Aqayev, 2002:
111, tab. XXX, 11, 12), Karnıyarık (Novruzlu, Bahşeliyev, 2002: 11) ve b. yerleşimlerde
tespit edilmiştir. Kil ve ya taş iy başlıkları dairesel biçimde yapılmıştır. Tüm iy başlıklarının
ortasında ağac sap keçirmek için delik açılmıştır (tab I, 14-17). Nahçıvan'daki eski
yerleşimlerde bulunmuş şu arkeolojik malzemelerin benzerleri Şamhor (Halilov, 1959: 152),
Mingeçevirde (Aslanov, Vaidov, İone, 1959: tab. XLV, 1-3) ve Güney Kafkasya'daki diğer
arkeolojik yapılarda tesbit edilmiştir (Kuşnareva, Çubinşvli, 1970: 13-15).
Yapılan arkeolojik araştırma kanıtlıyor ki, kemik iy başlıkları kibi taş ve ya kil iy
başlıkları da eski aşiretlerin dokuma kültürü ile ilgili yapılmıştır. Şu arkeolojik malzemelerin
aracılığıyla eski aşiretler sakladıkları hırdabuynuzlu hayvanların yununu eyirerek ipyapmış,
elbise tohuyarak kendilerinin giyime olan telabatlarını ödemişler.
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2.5. Bülövler. Nahçıvan'daki eski yerleşimlerde bulunmuş şu türlü taş emek aleti
kendine özgü spesfik özelliği ile farklanıyor (tab I, 3). Bülövlerden metal emek aletlerin,
silahların kesicilik kalitesinin yükseltilmesinde (itilenme), cilalanmasında kullanılmıştır.
Nahçıvan'daki Son Tunç-Erken Demir dönemine ait arkeolojik abidelerden (I Kültepe
(Aliyev, 1977: 93), Demyeler (Bahşeliyev, 2006: 85)) bulunmuş bülövlerin hepsi formaca birbiriyle benzerlik teşki ediyor. Şunlar dikdörtgen ve ya konik biçimde yapılmıştır.
Ekseriyetinin bir yüzünde ip keçirmek ve ya asmak için delik açılmıştır.
III Metal emek aletleri. Nahçivanın eski emek aletlerinden bir grupu metaldan (tunc
ve demirden) yapılmıştır. Taş, kemik emek aletleri kibi metal emek aletleri de biçim ve
özelliklerine göre farklıdır. Taş ve kemik emek aletlerinden farklı olarak tunc ve demir emek
aletleri Tunc ve Demir çağına ait yerleşimlerde bulunmuştur. Onlar makaç (pençet), bıçaklar
ve diger emek aletlerinden ibaretdir.
3.1. Bıçaklar. Nahçıvan'daki Tunç ve Demir dönemine ait arkeolojik yapılardan II
Boyehmed (Novruzlu, Bahşeliyev, 1992: 35), Kızılburun (Bahşeliyev, 2005: 64)
nekropollerinden tunç bıçak bulunmuştur (tab I, 13, 20). Şu arkeolojik malzemeleri her biri
kendine özgü spesfik özelliği ile farklanıyorlar.
Kızılburun nekropolünden bulunmuş tunç bıçağın namu kabzasına kadar yastı ve enli
yapılmıştır. Şu arkeolojik malzeme güçlü doğal aşınmaya maruz kaldığından iyi
sahlanılmamışdır (tab I, 20).
Boyehmed nekropolünde bulunmuş tunç biçak Kızılburun bıçağı gibi yastı kabzalı
yapılmasına rağmen kendine özgü özelliği ile farklanıyor. Şu arkeolojik malzemenin yastı ve
kısa kabzası ortada bir kaç eğri yapılmış ve ucuna doğru eğilmiştir (tab I, 13).
I Kültepe yerleşiminde bulunmuş bişak türlü emek aleti doğal aşınmaya maruz
kaldığından onu biçim ve özelliyi haqqında daha net bigi vermek zordur (Nabibullayev, 1959,
53).
Yapılan araştırma sonucu belli oluyor ki, Kızılburun, Boyehmed nekropollerinden
bulunmuş bıçakların benzerleri Mingeçevir (Aslanov, Vaidov, İone, 1959:

resim 63),

Genceçay (Nerimanov, 1958: 91), Gedebey (Halilov, 1959: 92, 93), Karabağ (Ceferov, 2000:
tab. 49, 8), Daşkesen (137, tab. 13, 15) ve b. yapılarında bulunmuştur.
3.2. Makaçlar (Pençetler). Nahçıvan'daki Hakkıhlık (Novruzlu, Bahşeliyev, 1992:
60), Demyeler (Bahşeliyev, 2006: 88) yapılarından bulunmuş Son Tunç-Erken Demir
dönemine ait bu türlü tunc emek aletlerinin her ikisi (tab I, 11,12) biçim ve özelligine,
6
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hazırlanma texnolojisine göre bir-biri ile benzerdir. Makaçların (pençetlerin) hangi amaçlarla
kullanıldığını net belirlemek bir az zor, ihtimal vermek olar ki, şu türlü arkeolojik
malzemelerden tıbbda ve ya kosmetikada kulanılmıştır. Şu arkeolojik malzemeler nazik tunç
tebekeni dövme yöntemi ile yapılmıştır. Biçim ve özelliyine göre Trialettiden (Kuftin, 1941:
69), Mingeçevirden (Aslanov, Vaidov, İone, 1959:

83), Hacıveller nekropolündan

(Müseyibli, 2008: tab. III, 8) ve diğer yerleşimlerden bulunmuş makaçlar la (pençetler)
benzerdir.
SONUÇ
Yapılan arkeolojik araştırma sonucu olarak şunları söyleye biliriz: Nahçıvan'da tarihin
bütün dönemlerinde insanlar senetkarlıkla uğraşmış, şunlardan kendi telabatlarını ödemek için
kullanmışlardır. Kemlikçilig ve daşişleme senet alanlarının tarihi eskidir. Şu sanat alanlarının
temeli Paleolit çağında yapılmıştır. Bu dönemde kemlikden ve taştan emek aletleri ve silahlar
yapılmıştır. Kemik ve daş emek aletlerinden sonrakı dönemlerde kulanılma azınlık teşkil
ediyor. Şunun temel nedeni Tunç döneminden başlayarak Nahçivanda metalürji ve
metalişlemenin daha fazla gelişmesidir. Tunç ve demir dönemlerinde metalürji ve
metalişlemenin daha fazla gelişmesi sonucunda kemik aletlerden kullanılması tamamen
azalmış, şunların yerine metal eşyalar yapılmıştır.
Nahçıvan'daki arkeolojik yapılarda bulunmuş emek aletleri tarım, dokuma ve diger
alanlarla ilgilidir. Nahçıvan'daki eski çiftçi-hayvandar aşiretlerin tarım, dokuma ve diger senet
alanlarında belirli kültüre sahip olduğunu kanıtlıyor. Göçer yayla hayvançılığı ile ilgili
mevsimsel yaşayış meskenlerinden tarımla ilgili çalışma aletlerinin (den taşı ve sürtgecler,
hevengdesteler ve b.) bulunması kanıtlıyor ki, aran ilçelerde olduğu gibi dağlık ilçelerde de
eski aşiretler hayvançılıkla yarı sıra tarımla uğraşmışlardır. Nahçıvanın eski sanatkarları
tarafından yapılan emek aletlerinde hep yerel, hep komşu aşiretlerin kültürüne has özellikler
vardır.
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Tablo I. Eмeк алeтлeри (1-10, 18, 19, 24, 26, 27- tаш; 11, 12, 13, 20-тунж; 14-16эил; 21-25 kemik): 1, 5, 6, 14-Kарныйарыk yerleşim yeri; 2-Бабатяпя yerleşim yeri; 3Дeмйeляр yerleşim yeri; 4-Kумлуk yerleşim yeri; 7, 10, 25, 26, 27-Ы Кцлтяпя yerleşim
yeri; 8-ЫЫ Кцлтяпя yerleşim yeri; 9, 15-18-Шащтаhты yerleşim yeri; 11-Щаkkыhлыk
некрополü;

12-Дeмйeлeр

некрополü;

13-Бойeщмeд

некрополü;

19-Иликлиkайа

некрополü; 20-Kызылбурун некрополü; 21, 22, 23, 24-Kazma mağarası
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BİR ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ METNİ “HİKÂYE-İ FÂTIMA”
VE DİL ÖZELLİKLERİ*

Yrd. Doç. Dr. Şaban DOĞAN**
ÖZ
Eski Oğuz Türkçesi metin çalışmalarının sayısal bakımdan oldukça ileri bir noktaya ulaştığı malumdur ancak
bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek güçtür. Günümüzde bu metinler kullanılarak bir taraftan Eski Oğuz
Türkçesi ile Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapılırken, diğer taraftan da
eldeki bilgiler ve neşri yapılan metinler ışığında Eski Oğuz Türkçesi ağızları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Eski
Oğuz Türkçesinin ağızları üzerinde yapılan çalışmalar oldukça yenidir. Elde ses kaydının olmadığı tarihî dönem
ağızlarının tespitinde yararlanılacak yegâne malzemenin yazılı metinler oluşu bu çalışmaların önündeki en büyük
engeldir. Tarihî dönem ağız çalışmalarında halk için kaleme alınmış metinlerin ağız özelliklerini yansıtma ve söz
varlığı bakımından dinî, tarihî, ilmî vb. metinlerden daha faydalı olacağı, bu türden eserlerde ağız özelliklerinin daha
kolay tespit edilebileceği muhakkaktır. Bu sebeple de Eski Oğuz Türkçesi ağız çalışmalarında öncelikli olarak halk
için kaleme alınmış ve halkın kullandığı dili merkeze alan metinler tercih edilmelidir. Bu türden eserler arasında
önemli bir yer tutan halk hikâyeleri ve o hikâyelerden birisi olan “Hikâye-i Fâtıma” bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Çalışmada Eski Oğuz Türkçesi Dönemi halk hikâyeleri hakkında kısa bilgi verilecek; “Hikâye-i
Fâtıma” adlı hikâyenin, yazım özellikleri, ses ve şekil bilgisi açılarından değerlendirilmesine çalışılacak, hikâyenin
metni çalışmanın sonunda ek olarak sunulacaktır. Çalışmada amaçlanan bu türden eserlere dikkat çekmek ve halk
hikâyelerinin Eski Oğuz Türkçesi ağızlarının tespitinde kullanımının önemini vurgulamaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Eski Oğuz Türkçesi, Halk Hikâyesi, Hikâye-i Fâtıma

AN OLD OGHUZ TURKISH TEXT “HİKÂYE-İ FÂTIMA”
AND LANGUAGE FEATURES
ABSTRACT
It is known that text studies regarding Old Oghuz Turkish have reached an advanced point in terms of quantity,
but it is still hard to say that they are academically adequate . Today, with the help of these texts, we have many
studies comparing Old Oghuz Turkish to Ottoman Turkish and Turkish used in today's Turkey as well as those aiming
to examine Old Oghuz Turkish accents using the data at hand and the texts publihed so far. The studies of Old Oghuz
Turkish accents are relatively recent. The fact that only material to draw conclusions about these accents is the written
accounts at a time when there was no voice record makes this research field an especially challenging one. It is evident
that the materials chosen from a specific time in history are more beneficial in terms of reflecting the features of
accents and vocabulary than historical, religious and scientific texts. Therefore, it is important that the researchers
focus more on the texts written for the general public in additon to those using that very language. This study deals
with one of such texts, “Hikâye-i Fâtıma” and gives brief information on stories dating back to the time of Old Oghuz
Turkish. Besides, it aims to examine the structure of “Hikâye-i Fâtıma”, paying special attention to its morphology,
phonetics. The text itself is included at the end. What this study tries to attain is to attract attention to these stories and
to the significance of them in determining the accents of a given period in history.
KEYWORDS: Old Oghuz Turkish, Folk Tales, Hikâye-i Fâtıma
*

Bu makale, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 13-15 Ekim 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilen, Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslararası Çalıştayında sunulan
bildirinin gözden geçirilmiş şeklidir.
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Destan nitelikli manzum hikâyeler Türk edebiyatına erken denilebilecek bir dönemde girmiş
edebiyat ürünleri arasındadır. Daha çok mesnevî tarzında ve genellikle aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün
kalıbıyla yazılan bu türden dinî hikâyeler daha çok, halka dinî coşku ve mesaj verme amacına hizmet
etmek için kaleme alınmıştır. “Muhammed Hanefi, Kesikbaş, Geyik hikâyesi, Cümcüme Sultan vb.
adlarla bilinen bu manzum hikâyeler, Hamzanâme, Battalnâme gibi destanlarla, gerek konu, gerekse
biçim bakımından benzer özellikler taşırlar (Önler 1990:197).” Dinî bir olayın olağanüstülüklerle
süslenerek dile getirildiği, İslam tarihinin önemli bir şahsiyetinin kahramanlıklarının ele alındığı bu
hikâyelerden kütüphanelerimizde çok sayıda yazma vardır. Bu durum onların halk arasında yaygın
olduğunu, okunup dinlendiğini göstermektedir. “Bu tür hikâyeleri halk edebiyatı ürünleri içinde
saymak daha doğru olur. Bunlar gerek konularının basitliği, gerekse yalın bir halk diliyle yazılmış
olmaları yönünden klasik mesnevîlerden ayrılırlar (Önler 1991:371).”
Agah Sırrı Levend, bu tür hikâyelerin Battal-nâme, Danişmend-nâme, Hamza-nâme, Ebu
Müslim gibi mensur olanlarının XIII. yüzyılda Selçuklu İmparatorluğu’nun son devirlerinde
Anadolu’da geniş halk kitleleri tarafından bilinip okunduğunu, manzum olanlarınınsa XIV. yüzyıldan
sonra Anadolu’da kaleme alındıklarını ifade eder (Ayrıntılı bilgi için bk. Levend 1998:122-148). Amil
Çelebioğlu ise bu türden mesnevîlerle Anadolu sahasında ilk defa 13. yüzyılda karşılaşıldığını belirtir
(Çelebioğlu 1999:33). Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde bu hikâyeler hakkında
bilgi vererek oldukça ayrıntılı bir tasnif yapmıştır.
Bu çalışmada bir Eski Oğuz Türkçesi metni olan ve yukarıda ana hatlarıyla bilgi verilen
hikâyeler arasında yer alan “Hikâye-i Fâtıma” adlı eserin bir nüshası ele alınmış, nüshanın fiziksel
nitelikleri, diğer nüshalar arasındaki yeri ve önemi vurgulanarak yazmayı benzer metinlerden farklı
kılan hususlar hakkında bilgiler verilmiş, eserin dil özellikleri üzerinde durularak, bu türden metinlerin
Eski Oğuz Türkçesi çalışmalarına yapabileceği katkılar değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Eserin Fiziksel Özellikleri: İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu 1412 arşiv
numarasına kayıtlı eser sırtı bez, yüzü kâğıt kaplı, her sayfasında 15 satır bulunan 7 varaktan ibarettir.
Yazmanın 3b ve 4a yaprakları kısmen yırtılmış, bu sebeple de manzum olan eserde iki yaprakta sekiz
mısrada yer alan bazı sözcükler okunamaz duruma gelmiştir. Yırtık bölümler diğer nüshalardan
bulunarak çalışmanın metin bölümüne eklenmiş eklenen bu bölümler de metinde köşeli ayraç [ ]
içerisinde gösterilmiştir. Metnin 3b yaprağının yedinci satırında bir sözcük beytin gördüğümüz
nüshalarının hiçbirinde bulunmaması sebebiyle eksik kalmış, o bölüm de köşeli ayraç içerisinde sıra
noktalarla […] gösterilmiştir. Yazmanın 2-a varağında 10 numaralı beytin ikinci mısrası eksiktir. Bu
eksik mısra ve okunamayan iki sözcük metin bölümünde sıra noktalarla gösterilmiştir. Nesih hatla ve
harekeli olarak yazılan metnin iyi durumda olduğunu söylemek güçtür. Nemlenme sebebiyle olsa
gerek arka sayfalarında yer alan yazı izlerinin karışması yüzünden bazı sayfaların okunması oldukça
zordur.
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Yazmanın diğer nüshalar arasındaki yeri ve önemi: Eser kataloglarda Hikâye-i Fâtıma, Destan-ı
Fâtıma, Vefât-ı Fâtıma, Vefât-ı Fâtımatü’z-Zehrâ, Mevlid-i Hazreti Fatıma vb. isimlerle geçmektedir.
Eserin kütüphanelerimizde tespit edebildiğimiz on dört nüshası bulunmaktadır. Mesnevî tarzında
kaleme alınan manzum hikâyelerin birkaçının tek eserde toplandığı ve kataloglama işlemi sırasında
bazılarının gözden kaçırılmış olabileceği gerçeğinden hareketle bu sayının çok daha yüksek olduğunu
söylemek mümkündür. Eserin tespit edebildiğimiz nüshaları şunlardır:
Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 2674, 6818, R- 8154, Oxford
Bodleian

Kütüphanesi

Türkçe Yazmaları

MS Ind.Inst. Turk.

25/1,

Milli

Kütüphane

Yazmalar Koleksiyonu A 2664/2, A 3881/11, A 8624/3, A 9491/6, Vatikan

Kütüphanesi

Türkçe Yazmaları Vat. Turco 17/2, Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Mecâmi Türkî 12,
Mısır-Kahire

Hidiv

Kütüphanesi

Türkçe Yazmaları

9108/3,

Konya

Bölge

Yazma

Eserler Kütüphanesi 3091, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 1412
Hikâye-i Fâtıma adlı eserin dört nüshası tarafımızdan görülmüştür. Görülen nüshaların
(06 Mil Yz A 8624/3, 06 Mil Yz A 9491/6,

AE Manzum 1412, Durmuş Topal nüshası) tamamı

harekelidir. Yazmaların üçünde, birden çok hikâye yer almaktadır. Yazma eser kütüphanelerinde yer
alan bu türden eserlerin hemen tamamında eserlerin bu özelliği dikkat çekmektedir. Bu durumu
eserlerin kullanılış amacıyla izah etmek mümkündür. Bu eserler muhtemelen halk arasında yapılan
sohbet toplantılarında okunmak üzere bir araya getirilmiştir.
Millî Kütüphane Yz A 8624 arşiv numaralı nüshada Nazm-ı Vefât-ı Fatıma, Hikâyet-i Güvercîn,
Hikâye-i Geyik, Nazm-ı Vefât-ı Hazreti İbrâhîm, Dâstân-ı Veyse'l-Karânî, Şerh-i Mevlid-i Şerîf adlı
eserler bulunmaktadır. Bu nüshanın istinsah yeri, istinsah tarihi ve müstensihi bilinmemektedir.
Harekeli nesihle yazılmış nüsha her sayfasında 9 satır bulunan 86 varaktır. Bu nüshadaki Vefât-ı
Fatıma 96 beyittir. Bu nüshada yer alan hikâyeler Muhammet Kuzubaş tarafından yayımlanmıştır
(Kuzubaş 2007). Çalışmada dil incelemesi yapılmamış, sadece hikâyelerin metin kısımları verilmiştir.
İnceleme fırsatı bulduğumuz ikinci nüsha Millî Kütüphane Yz A 9491 arşiv numarasında
kayıtlıdır. Bu nüshada Destân-ı İbrâhîm, Hikâye-i Kız ve Cuhûd, Risâle fî Beyanı Ahvâl-i Cân ve Ten,
Hikâye-i Câbir Ensârî, Kitâb-ı Masûmîn ve Hikâye-i Hazret-i Fâtıma adlı hikâyeler yer almaktadır.
Harekeli nesihle yazılmış nüshanın istinsah yeri, istinsah tarihi ve müstensihi bilinmemektedir. Baştan
ve sondan eksik olan nüsha, her sayfasında 15 satır bulunan 30 varaktır. Hikâye-i Hazret-i Fâtıma 149
beyittir.
Durmuş Topal nüshası ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından baskısı yapılmış bir nüshadır.
Yayınevi tarafından Alevî Bektâşî Klasikleri arasında tıpkıbasımıyla birlikte çeviri yazısı da verilen
çalışmada Dâstân-ı İbrâhîm Edhem, Dâstân-ı Fâtıma ve Dâstân-ı Hâtun adlı hikâyeler yer almaktadır
(Söylemez 2007). Harekeli nesihle yazılmış nüsha her sayfasında 15 satır bulunan 19 varaktır. Bu
nüshanın da müstensihi, istinsah yeri ve istinsah tarihi yoktur. Dâstân-ı Fâtıma 123 beyittir.
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Çalışmamıza kaynaklık eden Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 1412 arşiv numarasında
kayıtlı nüshayı diğer nüshalardan ayıran, önemli ve özel kılan birden çok husus vardır. Bu nüshada
eserin son yaprağında telif tarihi, müellifin mesleği ve eserin yazıldığı yer; 2-b/11 numaralı beyitte de
ve müellifin adı geçmektedir:
bu kitāb edirnede oldı tamām / anı tertíb eyledi düzdi imām
bu imām mescid-i ķara bulut / bir żaʿíf ʿāciz ve aģķar vücūd
maġfiret rūzı ķıl aŋa yā ġafūr / rāžı ve şākir ol andan yā şekūr
vālideyni yarlıġa hem ilāh / cenneti anlara ķılġıl cāy-gāh
hem cemíʿ müslimín müslimāt / kim var-ısa müʾminín müʾmināt
ķamusından rāżı olġıl yā raģím / yā mecíd ve yā ķadím ve yā muķím
ger dėrseŋ bunda hicretden su‘āl / yıl sekiz yüz daĥı šoķsan yėdi al
taŋrı raģmet eylesün ol cān içün / fātiģa iģsān ėde yārān içün
oķıyana diŋleyene ĥoş selām / cennet içre vėr olara ĥoş maķām (7-a/5-14)
anlaruŋ olam ģayf-ı gülbengi ĥalíl / tā ķıyāmete olsa gerekdür müríd (2-b/11)
Yukarıdaki beyitlerden eserin hicrî 897 (M. 1491-1492) yılında Edirne Karabulut Mescidi
İmamı Halil tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Yine eserin 7-a varağında derkenara târih-i telif 897
notu düşülmüştür. Telif tarihi itibariyle Eski Oğuz Türkçesi metni olan eserin diğer nüshalara
kaynaklık etmiş olduğu inancındayız ki bu konudaki değerlendirmelerimiz eserin içeriği ele alınırken
ifade edilecektir.
Nüshayı diğerlerinden farklı kılan bir diğer husus da birden fazla hikâye içermemesidir. Bu
nüshada diğerlerinin aksine sadece bir hikâye ve hikâyenin bitiminde de ara verilmeden yazılan bir
nasihat-nâme yer almaktadır. Eserin bu özelliği müellif hattı olma ihtimalini güçlendirmektedir. Diğer
nüshalarda birden çok hikâye bulunması onların, sonraki dönemlerde farklı şahıslar tarafından
telif/istinsah edilmiş hikâyelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş metinler olabileceğini
düşündürmektedir. Bu yazmada tek hikâye bulunması onun telif edildiği dönemde ya da o döneme çok
yakın bir zamanda kaleme alındığını göstermektedir.
Eserin Eski Oğuz Türkçesi Çalışmalarına Yapabileceği Katkılar: Eski Oğuz Türkçesi metin
çalışmalarının oldukça ileri bir seviyeye ulaştığı söylenebilir. Eski Oğuz Türkçesinin bilinen ilk
metinlerinden itibaren birçok metin üzerinde ciddî çalışmalar yapılmış, dinî, tarihî, edebî, tıbbî vs.
birçok metin kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Öyle ki bazı çevrelerde artık tarihî metin
çalışmalarının yeterli seviyeye geldiği, bundan sonra yapılacak çalışmaların Eski Oğuz Türkçesine
katkı sağlayamayacağı görüşü hâkimdir. Yapılan çalışmaların Eski Oğuz Türkçesinin dil özelliklerini
ana hatlarıyla ortaya çıkardığı doğrudur ve dil çalışmalarının sadece dönemin dil özelliklerini ortaya
koymaktan ibaret olduğu düşüncesinden hareket edilirse metin çalışmalarının malumu ilamdan öteye
gidemeyeceği de söylenebilir. Ancak meseleye tarihî metin çalışmalarında ağızların ve alt ağız
gruplarının tespiti noktasından bakıldığı zaman manzara biraz daha farklı bir görünüm arz etmektedir.
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Konu Eski Oğuz Türkçesi ağızları açısından ele alındığında şimdiye kadar üzerinde çalışma yapılmış
metinlere yenilerinin eklenmesi mümkün ve hatta zaruridir. Son zamanlarda Eski Oğuz Türkçesi
ağızları/alt ağız grupları üzerine birbirinden kıymetli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan ilk akla
gelenler Leyla Karahan, Gürer Gülsevin, Hayati Develi, Musa Duman ve Ali Akar’ın çalışmalarıdır.
Karahan, çalışmasında Anadolu ağızlarıyla Eski Oğuz Türkçesi eserlerindeki standart dil özelliklerini
karşılaştırmış, batıda Bolu’dan güneyde Ankara’nın kuzeyini, doğuda Malatya, Sivas, Amasya’yı içine
alan bölge ağızları ile Eski Oğuz Türkçesi arasında benzerliğin diğer bölgelere oranla daha çok
olduğunu ifade etmiştir (Karahan 2007:929-938). Gürer Gülsevin Eski Oğuz Türkçesi ağızlarıyla ilgili
çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, sınıflandırmada kullanılması gereken kıstaslar ve bu
kıstasların nasıl kullanılabileceğiyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza atmıştır (Gülsevin 2010:193207). Ali Akar tarafından yapılan bir çalışmada da lehçeleşme olgusu ele alınarak Eski Oğuz Türkçesi
bu açıdan değerlendirilmiş, Eski Oğuz Türkçesinin lehçeleşme evresi üzerinde durulmuştur (Akar
2010:15-29). Yine Hayati Develi’nin Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması (Develi
2008:212-230) adlı çalışması ve Musa Duman’ın Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde yer alan dil
uyumuna aykırı örneklerin ağız özelliğiyle açıklanabileceği düşüncesinin işlendiği makalesi de bu
konuda zikr edilmesi gereken çalışmalardır (Duman 2008:11-20).
Eski Oğuz Türkçesi ağızları üzerine yapılmış çalışmalarda öne çıkan iki önemli husus vardır.
Bunlardan birincisi Leyla Karahan tarafından dile getirilen Eski Oğuz Türkçesinin hangi ağzı kaynak
aldığı meselesi, ikincisiyse Eski Oğuz Türkçesi eserlerindeki standart dışı yapıların alt ağız gruplarını
temsil edebileceğidir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi metin çalışmalarına Eski Oğuz Türkçesinin kaynak aldığı ağız ve
eserlerdeki alt ağız gruplarının izleri konuları çerçevesinden bakılacak olursa karşılaştırmalı
çalışmaların yapılabilmesi için metin neşrinin devam etmesi faydalı olacaktır. Konuyla ilgili olarak
birkaç noktaya dikkat çekmek istiyoruz.
Şimdiye kadar yapılan tarihî metin çalışmalarında meseleye ağız çerçevesinden bakılmadığı için
birçok araştırmacı eserlerdeki çeşitli dil uyumsuzluklarını metinde tek şekilliliği sağlamak adına
değiştirmiştir (örnekler için bk. Duman 2008). Bu eserlerin yeniden incelenerek uyumsuzlukların
sağlıklı biçimde ortaya konmasına ihtiyaç vardır.
Neşri yapılan metinlerin birçoğunun istinsah yeri, istinsah tarihi, müstensihi ile ilgili ciddî
belirsizlikler vardır. Araştırmacılar ağız merkezli çalışmadıkları için bu hususu göz ardı edebilmekte,
nüsha seçiminde -belki de haklı olarak- daha kolay okunabileceklere öncelik vermektedirler.
Dolayısıyla da bu tür metinlerde yer alan Standart Eski Oğuz Türkçesi dil özelliklerine aykırı
kullanımlar eserin geç dönem istinsahı olma ihtimaline bağlanabilmektedir.
İşlenen eserlerin konu bakımından daha çok edebî nitelikli olmaları da alt ağız gruplarıyla ilgili
çalışmalarda karşılaşılan bir diğer problemdir. Edebî zevkin üst seviyede temsil edildiği bu eserlerde
alt ağız gruplarının izlerine rastlamak diğer eserlere oranla daha zordur.
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Edebî endişeden ve estetik kaygılardan uzak, halka dinî coşku ve mesaj verme maksadıyla
yazılan eserlerin hem Eski Oğuz Türkçesinin temel aldığı ağız ya da ağızların hem de alt ağız
gruplarının tespitinde diğer eserlerden çok daha kullanışlı olacağı açıktır. Zira halk için kaleme alınan
eserlerde müellif ve müstensihlerin dili günlük hayatta kullanılan biçimiyle kullanmış olması ihtimali
diğer eserlerle oranla daha fazladır.
Üzerinde çalıştığımız eserin müellifi ve telif tarihi bilinmektedir ki bu durumun tarihî metin
çalışmalarından hareketle yapılacak ağız araştırmaları açısından sağlayabileceği birkaç avantaj vardır.
Müellifin ve telif tarihinin bilindiği eserler kanaatimizce alt ağız grupları özelliklerini tespitte yardımcı
olabilir. Daha da önemlisi müellif/müstensihin yaşadığı yer, eseri kaleme aldığı bölge biliniyorsa o
bölgenin demografik yapısı yardımıyla eserde yer alan ağız özellikleri günümüz ağızları ile
ilişkilendirilebilir. Elimizdeki eserin müellifi Edirne Karabulut Mescidi İmamı Halil’dir. Eser
Edirneli/Edirne’de yaşayan bir şahsiyet tarafından kaleme alınmıştır. Alt ağız grubu tespitinde bu
bilginin işe yarayacağı muhakkaktır.
Eserin İçeriği: 184 beyitten oluşan eserin ilk 129 beyti asıl konunun işlendiği hikâye kısmıdır.
Kitabın ilk sayfasında Ali Emîrî Efendi’nin el yazısıyla düştüğü “yazık ki bu kitabın üst tarafı evrak
arasında kaybolmuştur” notu eserin başlangıç kısmında eksiklik olduğunu göstermektedir: Diğer
nüshalarla yaptığımız karşılaştırmadan hareketle eserin baştan bir varağının kaybolmuş olabileceği
düşüncesindeyiz. Diğer nüshalar “İşit imdi fâtıma aģvâlini / kim resûlden sonra n’oldı ģâlini” beytiyle
başlayıp Hazreti Fatma’nın peygamberin vefatından sonra yaşadığı acının ve ona kavuşma isteğinin
dile getirildiği, Hazreti Fatma’nın sürekli ağladığı, daha sonra Hazreti Ali’ye tövbe etmek ve ağlamak
için bir kulübe yaptırmasını istediği beyitlerle devam etmektedir. Eldeki nüshada bu bölüm yoktur.
Nüshalar arasında tutarlılık olmaması sebebiyle bu bölüm diğer nüshalardan alınmamıştır ancak bu
bölümün diğer nüshalarda ortalama 30-35 beyit olduğu dikkate alınırsa eserin sadece ilk varağının
eksik olduğunu ifade etmek yanlış olmaz.
Hikâyeyi kendi içerisinde birkaç alt bölümde incelemek mümkündür. Eserin ilk alt bölümü
olarak değerlendirilebilecek bölüm yukarıda verilen ilk 30-35 beyittir ki bu bölümde Hazreti
Fatma’nın, babasının vefatı ardından düştüğü durum anlatılmıştır.
Diğer bölüm yazmanın ilk varağından itibaren Hazreti Fatma’nın son günlerinin ele alındığı
bölümdür. Bu bölüm Hazreti Muhammed’in Hazreti Fatma’ya rüyasında ölüm zamanının yaklaştığını,
ayrılıklarının artık sona ermek üzere olduğunu söylemesiyle başlar, Hazreti Fatma’nın yaptığı
hazırlıklar, evlatlarından ayrılacağı için çektiği acı ve durumu eşi Hazreti Ali’ye aktardığı ifadelerle
devam eder. Bu bölümde Hazreti Fatma’nın evlatlarından ayrılacağı için duyduğu derin üzüntünün
yine onun ağzından dile getirildiği on beyitlik “firāķ-nāme-i fāšımatü’z-zehrā rażıyallāhü ʿanhā”
başlıklı bir gazel yer almaktadır. Gazelde özellikle Kerbelâ olayına temas edilmekte, Hazreti Hasan ve
Hazreti Hüseyin’in şahadetleri işlenmektedir. Gazelin son beytinde eserin müellifinin adı da
verilmektedir ki yukarıda bu hususa temas edilmişti. Firak-nâme bölümü gördüğümüz tüm nüshalarda
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bulunmaktadır. Gazelden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Fatma’nın karşılıklı konuşmalarının yer aldığı
kırk altı beyitlik bir bölüm vardır. Bu bölümde Hazreti Fatma eşinden, çocuklarına ölümünden sonra
iyi bakmasını rica eder. Yine bu bölümde Hazreti Muhammed’in Hazreti Fatma’yı Hazreti Ali ile
evlendirmesinin anlatıldığı beyitler de ilginçtir. Baba evinden çıkmak istemeyen Hazreti Fatma’ya
Allah, Cebrail vasıtasıyla ahirette Müslümanlara şefaat edeceğine dair bir hüccet mektubu
vermektedir. Hazreti Fatma, eşine bu mektubu kefenine koymasını söyler.
Eserin bundan sonraki bölümü Hazreti Fatma’nın vefatı ve defnedilmesine ayrılmıştır. Bu
bölümde Hazreti Fatma namaz kılar, yıkanır, Kuran okur, kendisini kefenler, yüzünü bir kilimle
kapatır ve vefat eder. Hazreti Hasan ve Hüseyin’in annelerinin ölümleriyle içine düştükleri acının da
anlatıldığı bu bölüm diğer nüshalarda biraz daha ayrıntılı işlenmiştir.
Eserin son bölümünde Hazreti Fatma’nın defnedilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Ali eşinin
cenazesini tekrar yıkayarak Hazreti Muhammed’in kabrinin bulunduğu yere getirir. Burada ashabın
ağzından Hazreti Muhammed’e söylenmiş bir gazel yer almaktadır. “fāšımaŋdur bu gelen” redifli
gazelde Hazreti Fatma’nın yaşantısı ve dünyada çektiği sıkıntılar anlatılmıştır. Hikâye on beyitlik bu
gazelin ardından aşağıdaki iki beyitle son bulur:
ķolların çıķardı ķabirden hemān / aldı elinden ʿalínüŋ ol zamān
yanına aldı nevārüs eyledi / ĥoş mısın ķızum ŝafā geldiŋ dėdi
Yazmanın bundan sonraki bölümü 55 beyitlik bir nasihat-nâmedir. Aynı vezinle ve hiç ara
verilmeden yazılmış bu bölümün de eserin parçası olarak düşünüldüğünü ve hazırlandığını ifade etmek
mümkündür. Eser aruzun fâilâtün / fâilâtün / fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Eserdeki gazellerin kalıbı ise
fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün’dür.
Eserin dil özellikleri: İmlâ-fonoloji bağlantısı açısından Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde kapalı
e olup olmadığı henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. Kapalı e’li olduğu iddia edilen kelimeler Eski
Oğuz Türkçesi metinlerinde “Eski Türkçede olduğu gibi farklı iki imlâ ile değil tek bir imlâ ile ve esre
veya esreli y’lerle yazılmışlardır (Korkmaz 2005:497)” Bu eserde de iki yazım şeklinin bir arada
kullanıldığı görülmektedir. Aynı sözcüğün aynı sayfada iki farklı biçimde gösterildiği örneklere dahi
rastlanmaktadır: dėdi (( ) ِد ِدى1-a/5), dėdi (( ) ِدى ِدى1-a/5)…
Eski Türkçe döneminde kalın ve ince sıradan ünlülerle birleşme durumuna göre, ayrım
yapılmaksızın kelime başında daima ötümsüz olarak bulunan t- ünsüzünün Eski Oğuz Türkçesi
metinlerinde t-‘yi korumak ya da d-‘ye dönüştürmek bakımından ikili bir yol izlediği malumdur.

“İnce sıradan kelimelerdeki t- > d- değişimi Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde bazı
istisnalarına rağmen artık tamamlanmış ve yazıya da aktarılmış olduğu için bu yönde imlâ ile
telaffuz arasında bir paralellik söz konusudur. Ancak, kalın sıradan kelimelerde farklı ve yerine
göre karışık bir durum söz konusudur. Çünkü, bu değişimin bir yandan geniş bir zaman
çerçevesi içinde yüzyıldan yüzyıla, bölgeden bölgeye az çok değişen basamaklı bir yol almış
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olması, bir yandan š’yı koruma ya da d-‘ye dönüştürme bakımından ağızlar ve bölgeler arasında
birbiri ile zıtlaşan ve bugüne kadar süregelen birtakım ayrılıkların göze çarpması, üstelik
müstensihler eliyle, eserlerin değişik kopyalarına asıllarından farklı şekillerde girmiş olması,
kalın sıradan kelimelerdeki š yazılışı ile dilin ses yapısı bağlantısı açısından yer yer bazı
sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak da çeşitli eserlerde š-‘li yazılışlar
yanında d-‘li yazılışlara da rastlanmaktadır. Öyle ki aynı eserde š-‘li ve d-‘li iki ayrı imlâya tabi
kelimeler bile vardır (Korkmaz 2005:502).”
İncelediğimiz metinde art ünlülü sözcüklerde kelime başında genellikle š- ( )طtercih edilmiştir
ancak duy- ve tut- fiillerinin hem š- ( )طhem de d- ( )دile yazıldığı görülmüştür: dutan 5-a/6, dutuban 5a/5; šutmaya 4-a/13, šutuban 4-a/9, šaġlayu 1-b/9, šanmadı 1-b/13, šaradı 1-b/11, šarayısar 1-b/8, šaşa
1-a/11, šaşdan 1-b/4, šaşın 1-b/1, šaşlarla 1-a/8, šınmadı 1-b/13, šınmaz 1-b/15, šoķdı 1-b/10, šolmış-ıdı
1-a/2, šonanmasın 1-b/2, šur 4-b/10, šurdı 3-a/15, šurugeldi 1-b/9, šuşına 1-a/9.
Metinde šur- fiilinin ekleşmiş biçimlerinde ön ses t’sinin dal ( )دile gösterildiği ve ekin -dUr
şeklinde yazıldığı, yapının fiil olarak kullanıldığı zaman aslî şeklini muhafaza ettiği dikkat
çekmektedir: budur 1-a/5, 2-b/13, er midür ʿavrat mıdur 4-a/7, fāšımaŋdur 5-a/2, vardur 2-a/1,
yuyısardur (1-b/6); šur (4-b/10, 5-a/11), šurdı 3-a/15, šurugeldi 1-b/9.
šur- fiilinin geniş zaman üçüncü teklik kişi çekiminin ekleşmesiyle oluşan bildirme ekiyle ilgili
göze çarpan bir nokta da -dUr biçiminin -dUrUr biçiminden daha fazla kullanılmış olmasıdır. -dUrUr
biçimi sadece iki yerde (var durur 3-b/3, ne durur 1-a/3, 1-a/9) kullanılmışken -dUr şeklinin kullanım
sıklığı on üçtür.
Eskinin devamı olarak nitelendirilebilecek bir kelimede şahıs zamirinde zamir n’si
kullanılmamıştır: geldi hātifden olara bir ŝadā (4-b/11).
Cevher fiilin yazımında ikili bir görünüm vardır. Cevher fiili kimi zaman kendisinden önceki
sözcükle bitişik yazılmışken kimi zaman ayrı gösterilmiştir: olmış-ıdı (1-a/2), yoġ-ıdı (2-a/4), geçmişidi (4-a/16); gitdi idi (1-a/7), ėtdi idi (1-a/7), dutmış idi (5-a/10).
Vasıta hâli eki genellikle ile edatının ekleşmiş biçimiyle oluşturulmuş, bu yapı bazen birleşik
bazen de ayrı yazılmıştır: anuŋ-ıla (1-a/7), ķan-ıla (2-b/9), bunuŋ-ıla (5-a/9); ģükmu’l-lāh ile (4-b/8).
Bir sözcükte +n vasıta hâli eki kullanılmıştır: göŋlim ol vaķtın emín oldı (4-a/1).
Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde ilgi hâli ekinin ünlüleri yuvarlaktır ancak bu metinde yuvarlak
ünlülerin yanı sıra düz ünlülerin de kullanıldığı görülmektedir. Eserin Eski Oğuz Türkçesinin standart
dışı en dikkat çekici özelliği de budur. Yuvarlak ünlülü olması beklenen toplam sekiz yerde ilgi hâli
ekinin ünlüsü düz olarak yazılmıştır: ʿahdıŋ güni (1-a/8), kāġıdıŋ içinde (4-a/2), ümmetleriŋ ķaydın (3b/10), anlarıŋ ķaydın (5-a/8), çarĥıŋ işi (2-a/14), anıŋ içün (2-a/7), fāšımanıŋ eli (1-b/12), fāšımānıŋ ola
(3-b/10). İlgi hâlinde yuvarlak ünlülerin kullanım sayısı on dörttür. Yüzde olarak düşünüldüğünde düz
ünlülerin kullanımı yüzde otuz altıdır ki bu da oldukça yüksek bir orandır. İlgi hâli ekindeki düzleşme
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metnin geç dönem istinsahı olmasına bağlanamaz zira az da olsa Eski Oğuz Türkçesinin ilk
ürünlerinden itibaren ilgi hâli ekinde düz biçimler bulunmaktadır.
Ek ünlülerinin ve yardımcı ünlülerin düzlüğü/yuvarlaklığı bakımından karşılaşılan ikili
kullanımlar sadece ilgi hâli ekiyle sınırlı değildir. Aynı durum üçüncü teklik kişi iyelik ekiyle iyelik
eklerinin yardımcı ünlülerinde de geçerlidir. Öyle ki zaman zaman aynı sözcüğün eserin farklı
yerlerinde iki farklı biçimde yazıldığı dahi görülmektedir: boynın (5-a/5) ~ boynun (3-a/8), elimde (4a/11) ~ elümde (4-a/9), ķızım (1-a/5) ~ ķızum (1-a/3), sözim (1-a/3) ~ sözüm (1-a/5).
Birinci teklik kişi iyelik ekinin yuvarlak olması beklenen yardımcı ünlüsü yukarıdaki üç örnek
[elümde (4-a/9), ķızum (1-a/3), sözüm (1-a/5)] ve eksüklügüme (3-a/2)] dışında düz olarak
işaretlenmiştir: cānıma (3-a/9), düşimde (2/a/11), göŋlim (4-a/1), göŋlimüŋ (1-a/12), ķatıma (1-a/10),
ķızım (1-a/5), (1-a/6), (3-b/7), rūģımı (3-a/10), sözim (1-a/3), sözime (3-b/7), elimde (4-a/11).
Teklik ikinci şahıs iyelik ekinin yardımcı ünlüsünün istisnasız yuvarlak gösterildiği metinde
birinci şahıs iyelikte daha çok düz ünlü kullanılması oldukça ilginçtir.
Eserde yükleme hâli eki için üç farklı şekil kullanılmıştır. Eski Oğuz Türkçesinin asıl yükleme
hâli eki olarak kullanılan +I’nın yanı sıra yine Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde sıklıkla görülen ve
eksiz belirtme olarak nitelendirilebilecek zamir n’sinin yükleme hâli eki göreviyle kullanıldığı ve
bazen de yükleme hâlinin iyelik ekiyle karşılandığı görülmektedir: kendüni yudı kefenledi hemān (4b/5); fāšıma ol dem iletdi kulaġın (1-a/4); ey ʿacebe kim yuyısardur başıŋuz (1-b/7)…
İsim-fiil eki olarak sadece -mAk, sıfat-fiil eki olarak da -AcAk ve –An ekleri kullanılmıştır.
İsim-fiil ve sıfat-fiil eklerine oranla kullanım çeşitliliği bakımdan zarf-fiillerdeki zenginlik dikkat
çekmektedir. Zarf-fiil eklerinden -I/-U, -A, -IcAk, -Up, -UbAn, -UbAnIn eklerinin kullanıldığı
metinde bir örnek dışında Eski Oğuz Türkçesinin standart yapısı dışına çıkılmamıştır. Metnin 2-a/7
numaralı beytinde Eski Oğuz Türkçesinde sürekli yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılan –Up zarf-fiil
ekinin ünlüsü düz olarak gösterilmiş, ayrılup biçiminde yazılması beklenen sözcük ayrılıp şeklinde
yazılmıştır.
Metinde görülen geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, öğrenilen geçmiş zaman
yapılarıyla; emir, istek ve şart kipleri kullanılmıştır. Bu kullanımlarda diğer Eski Oğuz Türkçesi
metinlerinden farklılık gösteren yapılar yok gibidir. Zaman ve kip eklerinin kullanımıyla ilgili şu
hususları vurgulamakta yarar vardır. Gelecek zaman ağırlıklı olarak -IsAr ekiyle karşılanmış
[görisersin (2-b/7), diyiserem (4-a/9), ayrılısaruz (2-b/3)] kimi zaman da –A istek eki [ķalķa (4-a/5),
dirile (4-a/5), olalar (4-a/6)] gelecek zaman eki olarak kullanılmıştır. İki yerde sA+gerek yapısı
gelecek zaman fonksiyonunda kullanılmıştır. [tā ķıyāmete olsa gerekdür müríd (2-b/11), ayrılıp olsam
gerek senden ıraķ (2-a/7)]
Geniş zaman için –r, -Ar ekleri kullanılmıştır. [giderem (2-a/6), iderem (3-b/12), bilürsin (3a/3), isterem (4-a/13), eylersiz (4-b/11)]. İki yerde –Ar olması beklenen ekin –Ur biçiminde
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kullanılmış olması dikkat çekicidir: [ŝandılar yatur uyur ŝaġ u esen (4-b/9), adamı āvara ķılur ĥāneden
(2-a/15).
Eserde kullanılan görülen geçmiş zaman eki –dU’dür. Bu kullanımda da bazen ikili şekillerin
olduğu görülmektedir. Eski Oğuz Türkçesinde, görülen geçmiş zaman ekinin, teklik üçüncü kişi
çekimi dışında, ünlüsü yuvarlaktır. Metinde genel olarak bu şeklin hâkim olduğu görülmektedir ancak
elimizdeki nüshada beş yerde [böyle gördim ki yoġ-ıdı ben seni (2-a/4), ne sebebden eyledim diŋle
bunı (2-a/5), ümmetüni ėderem dėdim ķabūl (3-b/12), çün babam gel dėdi üş oldım revān (2-a/12),
allāha ıŝmarladım sizi hemān (2-a/12)] ve Milli Kütüphane 9491 arşiv numaralı nüshada iki yerde
[çünki atam gel dėdi oldım revān (27-a/13), dėdim baba ‛alíden ben ķaçmazam (28-a/15)] birinci tekil
kişi çekiminde ek ünlüsünün düz biçimi kullanılmıştır.
Emir çekiminde Eski Oğuz Türkçesinin standart yapısı dışına çıkılmadığı görülmektedir. Ancak
burada dikkat çeken husus ikinci teklik kişi çekiminde pekiştirme göreviyle kullanılan

-gIl ekinin

bazen kullanılması bazen de kullanılmamasıdır ki bunun sebebini vezinle açıklamak doğru olur
kanaatindeyiz: ķalmaġıl (3-a/2), aķdurmaġıl (3-a/8); var (3-a/15), yat (3-a/15).
Metinde kullanılan istek eki –A, şart kipi eki ise –sA’dır. Bu eklerin kullanımında da Eski Oğuz
Türkçesinin standart yapısından farklı bir durum bulunmamaktadır.
Eserde Eski Oğuz Türkçesinin birinci teklik kişi eklerinden olan -vAn, -vAnIn, -In ile birinci
çokluk kişi eki olan –vUz kullanılmamıştır.
Eserde kullanılan birleşik fiil yapıları şunlardır: pes šurugeldi yoķaru aġlayu (1-b/9), bu aralıķda

çıķageldi ʿalí (1-b/12), aydıvir kim tā ki bilem anı (2-a/4), eyleyimedüm riʿāyet ben seni (3-a/3), bunda
ŝır var durur diyemem saŋa (3-b/3).
Eserin manzum olması, ağırlıklı olarak devrik cümlelerin kullanılmasına sebep olmuştur. Yine
aynı sebeple cümlelerin oldukça kısa tutulduğu, her dizenin bir cümle olarak düzenlendiği dikkat
çekmektedir. Zaman zaman birden çok mısranın bir cümle meydana getirdiği de görülmektedir: pes
šurugeldi yoķaru aġlayu / firķat odıyla yüregin šaġlayu (1-b/9).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Kütüphanelerimizde birçok nüshası bulunan ve müellifi bilinmeyen eserler arasında zikr edilen
Hikâye-i Fâtıma 1491/1492 yılında Edirne Karabulut Mescidi İmamı Halil tarafından telif edilmiştir.
Hikâye nitelikli bu eserlerin kullanım amacı ve kullanılış şekli dikkate alındığında üzerinde
çalıştığımız nüshanın müellif hattı ya da yazıldığı döneme yakın bir zamanda istinsah edilmiş bir
nüsha olduğu söylenebilir.
Eserin diğer nüshalara kaynaklık ettiği ancak içerik bakımından paralellik arz etmesine karşın
bahse konu nüshaların bire bir aynı olmamasından hareketle zamanla birçok değişikliğe uğradığı
söylenebilir.
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Genel olarak Eski Oğuz Türkçesi dil özelliklerini yansıtan eserde kimi ek ünlüleriyle yardımcı
ünlülerin düz biçimlerinin kullanılmış olması dikkat çekicidir.
Bu hikâye de dâhil olmak üzere sade bir dille ve zamanının konuşma dilinin esas alındığı, edebî
endişeden ve estetik kaygılardan uzak hikâye nitelikli eserler Eski Oğuz Türkçesi ağız çalışmalarında
kullanılabilir.
Kullanım kolaylığı sağlamak açısından bu hikâyelerin tek bir eserde ya da Türkiye Diyânet
Vakfının yaptığı gibi bir seride bir araya getirilmesi faydalı olacaktır.
Ağız çalışmalarında bu eserlerin telif/istinsah tarihi bilinenleri, müellif/müstensihlerin adları ve
yaşadıkları muhitler belli olanları varsa, metin çalışmalarında onlara ağırlık verilmesi faydalı olacaktır.
Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak henüz metni yayımlanmamış eserler tespit edilmeli ve
neşredilmelidir.
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METİN
[1-a]
1 aŋa ol cām-ı ecel ŝunulıcaķ / ģażret-i ģaķķdan yaŋa gün olıcaķ
2 ģālet-i nezʿe yaķın olmış-ıdı / āh u vā-y-ıla cihān šolmış-ıdı
3 dėdi yaķın gel bėrü baŋa ķızum / diŋlegil kim ne durur saŋa sözim
4 fāšıma ol dem iletdi kulaġın / ol mübārek aġzına iletdi yaķın
5 dėdi kim ķızım budur sözüm saŋa / altı aydan ķavuşursın sen baŋa
6 üşde levź nice gelisersin aĥı / imdi ķızım aġlamaġıl sen daĥı
7 ol dem anı avıdup gitdi idi / anuŋ-ıla yaʿní ʿahd ėtdi idi
8 üşde ol ʿahdıŋ güni geldi bu gün / diŋle imdi daĥı šaşlarla dögin
9 bir gėce girdi ķızınuŋ düşine / işit imdi düş ne durur šuşına
10 şevķ ġālib oldı çünkim bā-ŝafā / arzū ķıldı ķızını ol muŝšafā
11 šaşa geldi dėdi kim yā fāšıma / gelmek ardınca olıŋuz ķatıma
12 göŋlimüŋ ķalmadı ŝabr u šāķati / görecegim geldi seni gey ķatı
13 ʿahdı uzadı ģadden esdi intižār / firķatiŋ senüŋ baŋa eyledi kār
14 fāšıma çün uyĥudan açdı gözin / şükr ėdüp ģaķķa yėre urdı yüzin
15 göŋline teʾśír ėtdi bu ĥišāb / düşdi ķalbine bu kerre ıżšırāb
[1-b]
1 başladı kendüzini ķavşurmaġa / hem [evüŋ] için šaşın devşürmege
2 göreyim gelüŋ dėdi šonanmasın / yanına geldi ģüseyin ile ģasan
3 birin aldı bir dizine ol ana / birin aldı bir dizine hem yine
4 yüzlerine baķubanın aġladı / yüregüŋ šaşdan degülse aġladı
5 fürķat odı anda teʾśír eyledi / aġlayuban işbu sözi söyledi
6 ey ʿacebe kim yuyısardur başıŋuz / yā sizüŋ kim vėriserdür aşıŋuz
7 yā giyecegüŋüzi [kim] yuyısar / öŋüŋize yiyecek kim ķoyısar
8 ŝaçılurdı† kim šarayısar sizüŋ / bişüŋüzi kim arayısar sizüŋ
9 pes šurugeldi yoķaru aġlayu / firķat odıyla yüregin šaġlayu
10 etegin bėline šoķdı ol zamān / beyiklerin sıġardı ŝu urdı hemān
11 başların yudı šaradı ol zamān / ŝaçlarını taradı ditredi hemān
12 bu aralıķda çıķageldi ʿalí / fāšımanıŋ gördi bu işde eli
13 un aldı yoġırdı šınmadı / híç ʿalíye bir işini šanmadı
14 hem bu kere nānı bisyār eyledi / zíre gider ʿazm-ı muĥtār eyledi
15 pes ʿalí gördi ki híç šınmaz aŋa / dėdi ol dem ey ʿaceb n’oldı saŋa
[2-a]
1 eyle ŝandı vardur içinde kín / kim ne bilür kimsenüŋ içindekin

†

Diğer nüshalarda ŝaçıŋuzı
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2 fāšımaya pes ʿalí ķıldı suʾāl / gözlerüŋe sen daĥı bundan suʾvāl
3 dėdi kim yā fāšıma n’oldı saŋa / kim ezelki gibi baķmazsın baŋa
4 böyle gördim ki yoġ-ıdı ben seni / aydıvėr kim tā ki bilem anı
5 dėdi imdi yā ʿalí diŋle beni / ne sebebden eyledim diŋle bunı
6 bir yere çaġırdılar ben giderem / bunları evde ķoyuban n’iderem
7 anıŋiçün söylerem yüz aķ / ayrılıp olsam gerek senden ıraķ
8 dėdi yā ķaçan gelürsin eve sen / bu ģasan ile ģüseyne ėresin
9 dėdi ayruķ anları ben görmezem / bir daĥı ayruķ bu eve girmezem
10 dėdi kim yā fāšıma bunca söz / …………………………….
11 dėdi bu gėce düşimde ey ĥoca / ol babamı görmişem ben bu gėce
12 çün babam gel dėdi üş oldım revān / allāha ıŝmarladım sizi hemān
13 fāšıma çünkim bu sözi söyledi / aġlayuban pes ʿalí āh eyledi
14 bunı dėdi kim budur çarĥıŋ işi / gösterür eyü yavuz her kişi
15 ayırur oġlanları anadan / adamı āvara ķılur ĥāneden
[2-b]
1 firāķ-nāme-i fāšımatü’z-zehrā rażıyallāhü ʿanhā
2 ey diríġā ėtdüŋ felek cevr-i şedíd / kim düşirür üş seni benden baʿíd
3 el-firāķ ayrılısaruz el-firāķ / olmaya müşkil daĥı bundan şedíd
4 ķalısar öksiz ģüseyn-ile ģasan / olısar miģnetlerin her gün mezíd
5 kerbelāda ŝuŝayısar ķatı / giriser ķanına anlaruŋ yezíd
6 vėrmeyiser bir içim ŝu anlara / ėdiser žulm üstine žulm-i cedíd
7 görisersin …… göŋlini / anları ķatl eyleyicek ol yezíd
8 birin aġu birle ėdiser helāk / birisi sikkín-ile olısar şehíd
9 ķan-ıla sürĥ olısar yaşıl çemen / zehr-ile zerd olısar kevn-i sefíd
10 kime żamed ve kime giryān kime āh / kimisine yeʾs ve ġām kimine ʿiyd
11 anlaruŋ olam ģayf-ı gülbengi ĥalíl / tā ķıyāmete olsa gerekdür müríd
12

faŝl

13 dėdi ĥayrdur dile eyleyüp āgāh / n’idelüm çünkim budur ģükm-i ilāh
14 başladı bu günde vaŝiyyet eyledi / fāšımaya yalvaruban söyledi
[3-a]
1 dėdi kim çün buluşasın ataŋa / ėdesin çoķ çoķ selām benden aŋa
2 hem aŋa benden şikāyet ķılmaġıl / sen benüm eksüklügüme ķalmaġıl
3 gey faķír idüm bilürsin sen beni / eyleyimedüm riʿāyet ben seni
4 bir de bu kim rūz-ı maģşerde beni / göresin sürer zebāníler beni
5 anda sen baŋa şefāʿat ėdesin / zevcelik ģaķķın riʿāyet ėdesin
6 fāšıma daĥı ʿalíye söyledi / sözi bu birķaç vaŝiyyet eyledi
7 dėdi öksüzdür ģüseyn-ile ģasan / dögüben sögmeyesin [anlara sen]
13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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 anlaruŋ gözi yaşın aķdurmaġıl / boynun egüp yola [baķdurmaġıl]
9 dėdi bir daĥı işit yā ʿalí / cānıma urıcaķ [ʿazrāʾil eli]
10 rūģımı ķabż ėdüben gitse cān / baŋa sen kendü elüŋ[le ŝar kefen]
11 hem daĥı kendü elüŋ-ile ķo síne / muššaliʿ olmasun ayruķ kimesne
12 dėdi bu gez ey ʿaliyy-i murtažā / üşde geldi gördüm atam muŝšafā
13 gök ferişteleri daĥı hem bile / üşde bunlar geldi ʿazrāʾil-ile
14 dėdi gėrü yā ʿalí getür ķutum / bu uzaķ yola benüm budur ķutum‡
15 šurdı ķatına getürdi bitüyi / dėdi var şimden gėrü var yat uyı
[3-b]
1 daĥı dėdi yā ʿalí ķaçan beni / defin ķılmaķ isteye aç bunı
2 çıķar içindeki mektūbı hemín / bu kefen içre açup baķma hemín
3 ŝordı ķāġıdı ….. dėdi aç baŋa / bunda ŝır var durur dėyemem saŋa
4 lāzım oldı aŋa bunı vėr dėyü / ol da bir söz dėdi kim igen eyü
5 [dėdi ķaçan] kim ol atam muŝšafā / diledi çift eyleye beni saŋa
6 [dėdi ķızım] buŋa sen / kim nikāģ idem ʿalíye seni ben
7 [……] rāżı mısın daĥı hem / dėr misin ķızım bu sözime neʿam
8 [dėdim baba ben] ʿalíden ķaçmazam / lík ol söz-ile evden çıķmazam
9 cebrāʾíl geldi dėdi kim yā resūl / ģaķķ taʿālā dėdi ėder mi ķabūl
10 cemíʿ cennet içinde ne ki var / fāšımānıŋ ola cümle hep bular
11 aŋa daĥı rāżı olmazam dėdüm / ol żaʿíf ümmetleriŋ ķaydın yėdüm
12 ümmetüni ėderem dėdim ķabūl / andan artuġı ķabūl olur degil
13 cebrāʾil vardı ģaķķa geldi yine / bu gez iş āsān olup dėdi yine
[4-a]
1 anda bir kāġıd getürdi ol emín / göŋlim ol vaķtın emín oldı hemín
2 kāġıdıŋ içinde yazılmış iş bu ģükím / ol resūle böyle dėdi ol ģakím
3 bilmiş olsun fāšıma yā muŝšafā / ümmetüŋi gördüm ben aŋa revā
4 üşde anı ben riʿāyet eyledüm / mührini aluŋ şefāʿat eyledüm
5 ķalķa çünkim hep ölüler dirile / cemʿ olup cāy-i …… dizile
6 şöyle kim biryān u cüryān olalar / kimi mest kimi ģayrān olalar
7 birbirine híç nażar ķılmayalar / er midür ʿavrat mıdur görmeyeler
8 kimseden kimseye olmaya meded / ķardaş oġul ķaça ķalmaya meded
9 šutuban bunı elümde āşikār / dėyiserem ey kerím ü kird-gār
10 ol şefāʿat kāġıdıdur buŋa sen / vėrdüŋ-idi baŋa ģüccet dėyüben
11 üşde imdi gör elimde ģücceti / baŋa baġışla bu gün ol ümmeti
12 eyleye ol gün münādí hem nidā / mevķūf ehline yetişe ol nidā
13 isterem meh-rūyı ki atam daĥı / ümmeti-y-çün šutmaya mātem daĥı
‡

Diğer nüshalarda “ķutum” yerine “bitüm”
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14 dėye kim yā ehl-i mevķūf ķamuŋuz / fāšımadan göziŋüzi yumuŋuz
15 tā ŝırāša uġraya geçe gide / kimsene görmeye anı bunda da
16 çün ʿalíye böyle dėdi ol yüzi ay / hem bundan geçmiş-idi altı ay
[4-b]
1 ĥıdmet ėderdi aŋa bir ķarıcuķ / dėdi aŋa gel berü bir pārecuķ
2 al bu oġlancuķları git imdi sen / mescide varsun ģüseyn-ile ģasan
3 daĥı dėdi kim gelürse görmege / vėrmegil destūr içerü girmege
4 girdi içerü namāza başladı / ģaķķ taʿālaya niyāza başladı
5 çün namāzdan fāriġ oldı ol zamān / kendüni yudı kefenledi hemān
6 hem yine tecdíd-i ímān eyledi / diline icrā-yı kurʾān eyledi
7 bir kilim-ile bürüdi yüzini / allāha ıŝmarladı kendü özini
8 ol daĥı ĥoş emr-i ģükmu’l-lāh ile / rūģı teslím eyledi ʿazrāʾile
9 geldiler eve ģüseyn-ile ģasan / ŝandılar yatur uyur ŝaġ u esen
10 sözi bu-y-ıdı ģüseynüŋ ey ana / šur namāz vaķtı yaķındur uyana
11 geldi hātifden olara bir ŝadā / meyyite niçe bir eylersiz nidā
12 açdılar yüzini gūyā ki o uyur / berķ urur yüzinde nūr ŝan kim uyur
13 gördiler šāvus gibi cān uçmış hemān / aġlaşup eylediler āh u fiġān
14 ŝoŋra bir daĥı ʿalí yudı anı / bu işe maĥŝūŝ oldur bil anı
15 pes cenāzeyle gėce götürdi tíz / ol muģammed ķabrine yaturdı tíz
[5-a]
1 çün selām vėrdi dėdiler yā muŝšafā / üşde ķızuŋ fāšıma geldi saŋa
2 ol yamalu eski giyen fāšımaŋdur bu gelen / ol yalıncaķlıġa doyan fāšımaŋdur bu gelen
3 ģasretüŋ derdi ŝarardup beŋzini taġyír ėden / ģicrān odı baġrına ķoyan fāšımaŋdur bu gelen
4 el degirmenin çeküben muģassel besleyen / cevr-i faķr-ıla gelüben fāšımaŋdur bu gelen
5 boynın dutuban kendüzini alçaķ gören / ol yüce ķadrüŋi duyan fāšımaŋdur bu gelen
6 vaŝluŋı cān u göŋülden şevķ eyleyen / ġurbet eyyāmını dutan fāšımaŋdur bu gelen
7 her ķaçan ġamdan ne ki maģallinde / maģv ėdüben yoyan fāšımaŋdur bu gelen
8 ümmet içün şefāʿat ģüccetini ŝaķlayan / anlarıŋ ķaydın gören fāšımaŋdur bu gelen
9 bunuŋ-ıla vaʿde ėdüp gitmiş-idi yā resūl / ŝabr ėdüp ol güne güvenen fāšımaŋdur bu gelen
10 dėmiş idi üş ardıma gelürken / aġlama örüp (?) ol güne göyün fāšımaŋdur bu gelen
11 intižārlar çeküp arzū ėderdiŋ dünyāda / muştuluķ imdi šur uyan fāšımaŋdur bu gelen
[5-b]
1 ķolların çıķardı ķabirden hemān / aldı elinden ʿalínüŋ ol zamān
2 yanına aldı nevārüs eyledi / ĥoş mısın ķızum ŝafā geldiŋ dėdi
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AZƏRBAYCAN YEYİNTİ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MARKETİNQ
FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Pərviz MƏMMƏDOV∗
XÜLASƏ
İnformasiya və texnologiya əsrində ərzaq təhlükəsizliyi, dünya dövlətlərinin qarşısında
duran əsas problemlərdən biridir. Probleminin həlli, yeyinti sənayesinin inkişafı ilə birbaşa bağlı
olduğundan, hər bir ölkədə yeyinti sənayesinin mövcud vəziyyətinin təhlili, sahədə var olan
problemlərin ortaya çıxarılması və həlli mühim məsələlərdən biridir.
Bazar iqtisadiyyatına keçid müasir iqtisadi strategiyamızın ana xəttini təşkil edir və iqtisadi inkişafımız bu istiqamətdə formalaşır. Getdikcə bazar münasibətləri daha geniş xarakter alır.
Bazar

iqtisadiyyatına

keçidin

əsas

məqsədlərindən

biri

əhalinin

həyat

səviyyəsinin

yüksəldilməsidir.
Açar sözlər: Bazar iqtisadiyyatına keşid, bazar münasibətləri, məhsul çeşidi, çeşid
siyasəti, mal ehtiyatları.
УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕЗЮМЭ
В эпоху информации и технологии продовольственная безопасность стало одним из
важнейших проблем, стоящих перед государствами. Поскольку решение этой проблемы
связано с развитием продовольственной промышленности, проведение анализа состояния

∗
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продовольственной индустрии в каждой стране, выявление проблем в этой сфере и их
решение является одним из важнейших задач.
Переход на рыночную экономику составляет основную линию нашей экономической
стратегии и наше экономическое развитие формируется в этом направлении. Рыночные
отнoшения приобретают все более широкий характер. Одним из главных целей перехода
на рыночную экономику повышение благосостояния населения.
Ключавые слова: переход на рыночной экономики, рыночные отношение,
продуктовый ассортимент, политика по ассортиментом, товарные резервы, товарные
запасы (продуктовые резервы)
THE IMPROVEMENT OF MARKETING IN FOOD INDUSTRY ENTREPRISES IN
AZERBAIJAN
ABSTRACT
In the era of information and technologies food security has become one of the major
challenges the nations are facing. Since the tackling of this problem is closely linked with
development of food industry, analyzing the current situation in this industry sector in every
country, identifying problems, and handling them has become a matter of great concern.
Transition to market economy is a key point of our economic strategy, and our economic
development is geared at this direction. Market relations are gaining increasingly more weight.
One of the key targets of transition to market economy is raising general well-being of the
community.
Key words: Transition to market economy, market relations, industrial range, assortment
policy, stocks of goods
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GIRIŞ
Marketinq-məhsula olan tələbatın və ya məhsul bazarının öyrənilməsi və tədqiqini ifadə
edən bir anlayış, məvhumdur. Marketinq tədqiqatlarının aparılmasını «istehlakçıların rəyini
öyrənmək», «istehlakçıları dinləmək» kimi də qəbul etmək olar. Məhsul istehsalı ilə məşğul olan
istənilən müəssisənin, şirkətin, fermer təsərrüfatının istehlakçının nə istədiyi və bunu nə üçün,
hansı səbəbə görə istədiyi haqda informasiyaya ehtiyacı var. Çünki sonda məhsulun alınıb
alınmaması qərarını istehlakçı verir. Marketinq tədqiqatları və bazarın təhlili elə onun üçün də
mövcuddur ki, məhsul istehsalçılarını əsaslandırılmış və düzgün qərar qəbul etməsini təmin
etsinlər. Elə hallar mümkündür ki, istehsalçılara informasiya, məhsul çeşidinin artırılması
məqsədilə istehsal və satış proqramlarını hazırlamaq və ya buraxılan məhsulun satış bazarının bu
günə olan vəziyyətini qiymətləndirmək üçün lazım olsun.
Yeyinti sənayesi respublikanın istehsal potensialının artırılmasında, iqtisadiyyatın intensiv
inkişaf yoluna keçirilməsində, iqtisadiyyatın bütün bölmələri faaliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsində aparıcı rol oynayır.
Azərbaycan yeyinti sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq bütün
müəssislərdə rəhbərliyin ən çox düşündüyü məsələlər içərisində ən ciddisi, var olan amansız
rəqabət şəraitində müəssisənin varlığını davam etdirməsi və müəssisənin hərtərəfli inkişafına
imkan yaradacaq optimal yollarının tapılması, uğurlu strategiya, plan və proqramların
hazırlanması və tətbiqidir. Kifayət qədər geniş və dərin olan bu məsələlərin reallaşdırılması
istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlərin başında mıəssisənin mövcud marketinqin
fəaliyyətinin səmərəli təşkili durur. Çünki, sadalanan məsələlərin həlli birbaşa marketinq
fəaliyyətinin təşkili ilə bağlıdır.
Marketinqin səmərəli təşkilinin təmini hər şeydən əvvəl marketinq konsepsiyasının
mənimsənməsi ilə başlayır. Təxminən yarım əsrlik tarixə sahib olan marketinq, texniki və sosial
dəyişikliklər sayəsində çox qısa vaxt ərzində böyük sürətlə inkişaf edərək formalaşmış və müasir
cəmiyyətdə ən populyar sosial elm sahələrindən birinə çevrilmişdir. Əsasını bazar, ehtiyac, istək,
tələb və mübadilə kimi anlayışlar təşkil edən marketinqi çoxları səhvən satış ilə eyniləşdrirlər.
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Lakin marketinq həddindən artıq geniş və kompleks bir fəaliyyət olmaqla yanaşı müasir
idarəetmə fəlsəfəsidir və satış, məcazi mənada desək, marketinq aysberqinin yalnız suyun üzündə
qalan hissəsinin çox kiçik parçasıdır. Hətta bəzi marketoloqlar marketinq fonunda satışı o qədər
də vacib olmayan funksiya hesab edirlər. Məsələn, məhşur alim Filip Kotler iddialarını belə
əsaslandırırlar ki, əgər müştəri ehtiyacları tam müəyyən edilmişsə, münasib əmtəə hazırlanmışsa,
lazımi stimullaşdırma fəaliyyəti yerinə yetirilmişsə, müvafiq qiymətə, münasib yerdə əmtəə
müştəriyə təklif olunursa təbii ki, satış reallaşacaqdır. Beləliklə, ayrılıqda satış cəhdlərinə ciddi
ehtiyac da qalmayacaqdır. [4] Məcid Axundov isə, marketinq fəlsəfəsini satışı təmin olunmuş
məhsulların istehsalı [5] kimi xarakterizə edir.
Marketinq ortaya çıxdığı gündən bu günə qədər yanaşma tərzindəki fərqlilik (funksional,
idarəetmə və sistemli yanaşma) səbəbi ilə müxtəlif şəkillərdə tərif olunsa da, Amerika Marketinq
Assosiasiyası tərəfindən verilmiş və artıq hamı tərəfindən qəbul edilmiş vahid tərifi mövcuddur.
Bu tərifə görə marketinq, fərdi və təşkilati məqsədlərə çatmağa imkan verən mübadilələrin həyata
keçirilməsi üçün mal, xidmət və fikirlərin ortaya çıxarılması (inkişaf etdirilməsi),
qiymətləndirilməsi, stimullaşdırılması və bölgüsü ilə əlaqədar planlama və tətbiqat prosesidir[6].
Ərzaq məhsullarının istehsalı, satışı insan cəmiyyətinin ən qədim və məqsədəuyğun
fəaliyyət dairəsidir. Ərzaq məsələsi cəmiyyətin bütün inkişaf mərhələlərində dünya dövlətlərinin
qarşısında duran mühüm problemlərdən biri olmuşdur. İndiki informasiya və texnologiya əsrində
də onun əhəmiyyəti azalmamış, əksinə daha da artmışdır. Müasir dünyada ərzaq problemi qədər
hər kəsə “doğma” ikinci bir problem yoxdur. Çünki, ərzaq məhsulları olmadan insanın yaşaması
qeyri mümkündür, ərzaq məhsulları insan həyatının vacib şərtidir. K. Marks qeyd edir ki;
“insanlar siyasət, elm, din, incəsənət və s. məşğul olmaq üçün hər şeydən əvvəl yeməli, içməli,
geyməli və onların yaşayış üçün mənzili olmalıdır.”[3] Deməli, ərzaq məhsullarının istehsalı
bəşər cəmiyyətinin mövcud olması və inkişaf etməsinin əsasını təşkil edir. Bu sadəcə iqtisadi
məsələ deyildir, onun böyük siyasi, ümumxalq və ümumdövlət əhəmiyyəti vardır. Marks
həmçinin göstərir ki; “yeyinti məhsulları istehsalı bilavasitə istehsalçıların yaşayışı və
ümumiyyətlə bütün istehsal üçün birinci və əsas şərtdir”.
Cəmiyyətin bütün inkişaf mərhələlərində olduğu kimi, indiki informasiya və texnologiya
əsrində də ərzaq təhlükəsizliyi, dünya dövlətlərinin qarşısında duran əsas problemlərdən biridir.
4
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Probleminin həlli, yeyinti sənayesinin inkişafı ilə birbaşa bağlı olduğundan, hər bir ölkədə yeyinti
sənayesinin mövcud vəziyyətinin təhlili, sahədə var olan problemlərin ortaya çıxarılması və həlli
mühim məsələlərdən biridir.
Azərbaycan Respublikasının sanayesinin yeyinti sahəsinin daxili ve xarici bazarlarının
təhlili göstərir ki, respublika iqtisadi müstəqillik əldə etdikdən sonra yeyinti sahəsində istehsal
olunan məhsulların istehlakçılarının quruluşunda əhamiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. Yeyinti
məhsulları müəssisələrinin buraxdıqları məhsullar keyfiyyətlərinə görə xarici dövlətlər tərəfindən
alınmadığı və eyni zamanda daxili bazarda az həcmdə satıldığı üçün sahə qarşısında böyük
problemlər yaranmışdır. Bir tərəfdən respublikanın sənaye müəssisəlarində yeyinti sanayesi üçun
avadanlıqlar buraxmağa imkan verən kifayət qədər istehsal güclərinin mövcudluğu, digər
tərəfdən həmin güclərin tam işləyə bilməməsi və istehsal edilən mühsulun alıcılarının kəskin
azalması respublikanın iqtisadiyyatına mənfi tasir göstərir. Şübhəsiz ki, dünya bazarına çıxmaq
üçün ilk növbədə rəqabət qabiliyyətli, keyfiyyətli yeyinti məhsulları istehsal edilməlidir. Sovet
ittifaqı tarkibində Azərbaycanda yeyinti sənayesi digər sahələrlə müqayisədə inkişaf etmiş sahə
hesab edilsə belə onun texnoloji səviyyəsi aksər məhsulları dünya standartları səviyyəsində
istehsal etməyə imkan verməmişdir.
Ümumiyyətlə ticarət obyektlərində satılan ərzaq məhsullarının keyfiyyəti hər zaman
mübahisə mövzusu olub. Ekspertlər ölkəyə gətirilən və ya yerli sexlərdə gizli şəkildə istehsal
edilən malların əksəriyyətinin keyfiyyətinin aşağı olduğunu bildiriblər. Bu sahədə əlaqədar dövlət
qurumlarının üzərlərinə böyük vəzifə düşür. Yəni nəzarət sistemi gücləndirilməlidir.
Xüsusən ət və un məhsulları, sərinləşdirici içkilər, dondurmalar, bir sözlə, bütün ərzaq
məhsulları

bazarı

yoxlanılmalıdır.

Bazarda

keyfiyyətsiz

malların

satışının

artmasının

səbəblərindən biri də inhisarçılıqla sıx bağlıdır. Belə ki, inhisarçılıq ölkəyə mal gətirilməsinin
rəngarəngliyinin və ya hansısa sahədə istehsalın gücləndirilməsinin qarşısını alır ki, bununla da
əhali təklif edilən məhsulların keyfiyyətini müzakirə etmədən almağa məcbur olur.
Ümumiyyətlə müəssisələrin daimi rəqabətedəbilmələri, baş vermiş dəyişiklərə vaxtında
uyğunlaşa bilmələri onların istehsal etdikləri məhsulların keyfiyyətini davamlı artırmalarına
bağlıdır.
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Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq respublikamızın sənaye müəssisələrinin
faaliyyət mühitinin kəskin dəyişməsi və bazar şəraitində idarəetmə üzrə təcrübəsizlik yeni
problemlər yaratmışdır.
Araşdırmalar göstərir ki, bu gün şəhərin dükanlarında satılan həm geyim, həm də ərzaq
məhsullarının az bir hissəsi xarici ölkələrdən gətirilsə də, əksəriyyət yerli istehsalçılara
məxsusdur. Hətta mağazalarda burda istehsal edilmiş məhsulun satılmayacağından ehtiyat edən
yerli sahibkarın ona əcnəbi etiket yapışdırmalarına da rast gəlmək mümkündür. Bu da məhsulun
satışının yüksək səviyyəli təşkilinə şərait yaradır. Buna səbəb istehlakçıda yerli məhsula inamın
az olması və psixaloji olaraq xarici ölkədən gətirilmiş məhsulun keyfiyyətli olduğuna inamın
olmasıdır. İstehlakçılarda yerli məhsula inamın artırılması üçün ilk öncə cəmiyyətin düşüncə
tərzinin dəyişdirilməsi və keyfiyyətli məhsul istehsalının artırılmasıdır.
İqtisadi İnkişafın təkanverici qüvvəsi və bazar igtisadiyyatının əsas tənzimləyici
mexanizmi kimi rəgabət yeyinti senayesi müəssisələrini fəaliyyətin yeni təşkil formalarını, yeni
təchizatçı və yeni satış bazarları axtarmağa məcbur edir. Bu zaman, istehsal olunan məhsulun
konkret bazarda rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin necə qiymətləndirilməsi, mövcud məhsulun
rəqabətqabiliyyətliliyinin hansı səviyyədə olması və onun yüksəldilmesi yollarının göstərilməsi
əsas problemlərdəndir.
Bazar iqtisadiyyatına keçidin əsas məqsədlərindən biri də əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsidir. Bu həm dövlət, həm də müəssisələr, səhmdar cəmiyyətlər, konsernlər və s.
tərəfindən eyni zamanda həll edilməlidir. Keçid dövründə yaranmış bir çox məsələlərin həlli
dövlət tərəfindən yardım tələb edir.
İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi inkişafının təhlili göstərir ki, dövlətin rəqabətqabiliyyətli
məhsullar istehsal edən müəssisə və sahələrin yaranmasında rolu çox böyükdür. Müəssisələrin
təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin hüquqi bazasının yaradıcısı, ölkədə iqtisadi şəraitin əsas
formalaşdırıcısı və istigamətləndiricisi kimi, dövlət müəssisələrin rəqabət mühitinin amillərinə
güclü təsir göstərmək imkanlarına malikdir.
Yerli istehsalın artırılması üçün dövlət iqtisadi islahatlar programını həyata keçirərkən
aşağıda göstərilənləri nəzərə alması fikrimcə uyğundur.
1. İqtisadiyyatın ictimai bölməsində məqsədyönlü quruluş dəyişiklikləri edilməsi
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2. Yeni iş yerlərinin açılması məqsədiylə sahibkarığa diqqətin artırılması
3. Resursların bölüşdürülməsində inhisarçılığa qətiyyən yol verilməməsi
4. Ortaq müəssisələr yaradılması yoluyla inverstisiya qoyuluşunun cəlb edilməsi
5. Vergi münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi
6. Yerli iş adamlarının fəaliyyətində əmələ gələn çətinliklərin aradan qaldırılması.
Umumiyyətlə dünya ölkələri içərisində layiqli yer tutmaq istəyən hər bir dövlət yerli
istehsalın inkişafını əsas məqsəd kimi qarşıya qoymalıdır. Bunun üçün müasir texnika və
texnalogiyanın tətbiqi, istehsalın yenidən qurulması, qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinin tətbiq
edilməsi vasitəsilə beynəlxalq standartlara cavab verən məhsul istehsal edilməsindən, onların
reallaşdırılması üçün əlverişli satış bazarının müəyyənləşdirilməsindən asılıdır.
Fikrimcə Azərbaycan Respublikasının yeyinti sənaye məhsulları istehsalının perspektiv
inkişafı dört istiqamətdə gedə bilər:
1. Düşüncə dəyişikliyi;
2. Müasir texnalogiyadan istifadə;
3. Məhsul çeşid siyasətinin təkmilləşdirilməsi;
4. İstehlakçını məmnun edilməsi;
Müəssisəyə daxil olan xammal materialı, istehsalat prosesi, hazır məhsulun alınması və
alıcıya olan servis fəaliyyətinin yüksək keyfiyyətlə aparılması, qarşıya qoyulan əsas hədəf
sayılmalıdır.
Yeyinti sənayesi müəssisələri ilə maraqlanan xarici firmalar çoxdur və onların əksəriyyəti
tezliklə gəlir götürməyə can atırlar. Xarici investisiyaların bizim respublikaya da lazımi gəlir
gətirməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək məqsədə uyğun olar. Vergi
siyasatinə yenidən baxılmalıdır. Xarici investisiyanın sabit qalması üçün vergi siyasəti dünya
səviyyəsinə qaldırılmalı və o həm yerli istehsalçıların və həm də xarici investorların mənafelərini
müdafiə etməlidir.
Sünaye sahəsində əsas məqsədlərdən biri regionlardakı sənaye müəssisələrinin
fəaliyyətinin bərpasına, yeni müəssisələrin yaradılmasına yönəlməlidir. Burada kənd təsərrüfatı
məhsularının, sənaye məhsullarının emalı müəssisələrinin bərpasına və bu istehsalla bağlılığı
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olan fermerlərin yetişdirdikləri məhsulların satış imkanlarının artırılmasına xüsusi diqqət də
lazımdır.
Hal hazırda respublikamızda əvvəllər idxal olunan bəzi məhsulların istehsalına
başlanmışdır. Bundan əlavə, Azersun Holding (yağ, çay, konserv, şəkər, kağız məmulatları),
Coca – Cola (alkogolsuz içkilər), BM – SUN (paçkalanmış çay), Azer – Castel (pivə), European
Tobacco (sigaret), Nehir (parket), Sickendick (kolbasa məmulatları), DAD, Bərəkət (süd
məhsulları), Elvan Türk Azəri Qida Sənaye LTD. Şirkəti və digər xarici və birgə müəssisələr
beynəlxalq standartlara uyğun mal istehsal edərək yerli bazarı təmin edir və beləliklə də idxalı
əvəz etmiş olur.
Ölkədə , çoxlu sayıda özəl kompaniyalar və olduqca böyük sayda kiçik müəssisələr vardır
ki, bu da özəl sektorun rolunun və miqyasının dinamik inkişafına qətirib çıxarır. Bu özəl sektorun
ümumi sənaye istehsalında payını artırdı. Belə ki, əgər 1995 – ci ildə bu göstərici 5.5% idisə,
1998 – ci ildə bu 26.4 %, 2000 – ci ildə 43.7%, 2009 – cu ildə isə 85% təşkil etmişdir.[9] 2010-ci
ildə Azərbaycanda sənaye istehsalının artımı 2,6% təşkil edib. [10]. 2011- ci ildə isə yeyinti
məhsulları istehsalında 8,5% artım müşahidə edilmişdir. [11].
1990 – ci ildən 1995 –ci ilə kimi olan dövr iqtisadiyyatın bazar prinsiplərinə uyğunlaşma
mərhələsi kimi baxıla bilər. İqtisadiyyatın dərin və uzunsürən böhranı sənayeyə ciddi təsir
göstərdi.Ənənəvi iqtisadi və ticari əlagələrin qırılması və keçmiş sosialist respublikalarındakı
bazarların itirilməsi sənayedə kəskin azalmanın səbəblərindən biri olmuşdur.Nəticə etibarıyla
1990 –cı illə müqaisədə 1995 – ci ildə sənaye istehsalı 70 % aşağı düşmüşdür.
1996 – 1997 –ci illər ölkə iqtisadiyyatının stabilləşmə dövrü kimi xarakterizə olunur.
1997 –ci ildə nəinki istehsalın aşağı düşməsinin qarşısı alınmış, hətta əvvəlki illə müqaisədə xeyli
artım müşahidə olunmuşdur. Növbəti illər ərzində istehsalda artım templəri davam edərək inkişaf
etmişdir.
Bu ilin birinci rübündə ölkə sənayesində 2.8 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin birinci
rübü ilə müqaisədə 47.4 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir.
Statistika Komitəsindən alınmış məlumata görə, bu əsasən yanacaq, elektroenergetika, kimya,
metallurgiya, yeyinti və s. Sahələrdə məhsul istehsalının əhəmiyyətli dərəcədə artması hesabına
əldə olunmuşdur.
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İstehsalın texniki bazasının inkişafı və investisiya siyasətinin yaxşılaşdınlması ilə paralel
olaraq yeyinti mehsulları üzrə xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı proqramının işlənməsi vacibdir.
Burada yeyintinin ənənəvi ixrac məhsulunun sonrakı inkişafı, yeyintinin hal-hazırda ixrac edilən
məhsullarının ixrac effektivliyinin yüksəldilməsi, yeni məhsullar üçün satış bazarlarının
axtarılması üzrə tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.
İstehsal keyfiyyətinin artırılmasında əmək məhsuldarlığı da əsas faktorlardan biridir. Belə
ki, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ölkənin milli iqtisadiyyatını sağlamlaşdırmaq, əhalinin
güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün ən vacib şərtdir. Sənaye sahəsində əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsi

suveren,

müstəgil

Azərbaycan

dövlətinin

iqtisadi

strategiyasının

əsas

məsələlərindən biri olmalıdır.
Əmək məhsuldarlığı bütün iqtisadi problemlərlə sıx əlagədardır. Belə ki, istehsalın
genişləndirilməsi, elmi – texniki tərəqqi, rentabellik, istehsalın sosyal – iqtisadi səmərəliliyi,
məhsulun material tutumunun azaldılması, əməyin ödənilməsi və s. problemlər problemlər əmək
məhsuldarlığı ilə sıx bağlıdır. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi bazar iqtisadiyyatının
qanunlarından biridir.
Respublikamızda bazar münasibətlərinin inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq,
bazarda

inhisarçılıqla

tənzimləmə

mübarizə

funksiyasının

öncül

və

rəqabət

şərtlərinin

qorunması

dövlətin

istiqamətidir.Yeyinti məhsulları bazarını

iqtisadi

tənzimləyən

qanunların kamilliyindən, işgüzarlıq ənənələrinin və mədəniyyətinin vəziyyətindən asılı
olmayaraq haqsız rəqabətlə mübarizə aktual məsələ kimi qiymətləndirilir.
Respublikamızda rəqabətə davamlı məhsul istehsalının təşkili qarşıda duran əsas
vəzifələrdən biridir. Rəqabət mübarizəsi bazar münasibətlərinin təbii vəziyyətini əks etdirir
və rəqabət bazarın inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Rəqabət eyni zamanda elmitexniki tərəqqinin sürətləndirilməsi, əməyin təşkilinin mütərəqqi formalarının tətbiqinin
geniş yayılmasında həlledici rol oynayır. Bazar iqtisadiyyatı sistemində respublikamızda
yerli istehsalçılar xarici bazarda deyil, daxili bazarda da rəqabətlə üzləşirlər. Bu baxımdan
ən

başlıca

vəzifələrdən

biri

bazarda

rəqabət

mühitinin

inkişaf

etdirilməsidir.

Respublikamızda bazar iqtisadiyyatı şəraitində makroiqtisadi tarazlığı təmin edən mexanizm
kimi bazarda rəqabət mühitinin inkişafı, rəqabətin qorunması üçün zəruri qanunvericilik
9
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bazası (Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası, “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”,
“Haqsız rəqabət haqqında”, “Reklam haqqında” və s. qanunlar) yaradılmışdır.
Azərbaycan

iqtisadiyyatı

dünya

iqtisadiyyatına

interqrasiya

edir.

Azərbaycan

inflyasiyanı “idxal” etsə də daxili bazarda inflyasiyanın artımının qarşısının alınması üçün
mühüm əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan yeyinti məhsulları bazarının
dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi iqtisadi strategiyamızın mühüm prinsiplərindən
biri olmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, düşünülmüş dövlət siyasəti iqtisadiyyatda istənilən geriləmə
hallarını aradan qaldırır. Tələb və təklif tarazlığı bazarın həm makro, həm də mikro
səviyyədə idarə edilməsini reallaşdırır. Dövlətin bazara müdaxiləsi rəqabət mexanizminin
düzgün işini təmin etmək, qanunlara riayyət olunmasına nəzarət, bazar subyektlərinin
qanuni mənafelərini müdafiə məqsədi ilə edilir.
Ölkəmizdə dövlət özünün struktur, pul-kredit, büdcə və digər siyasət formaları
vasitəsi ilə bazarı tənzimləyir və bu sahədə dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsindən
istifadə

edir.

Bazarı

tənzimləyərkən

milli

iqtisadiyyatımızın

spesifik

xüsusiyyətləri,

beynəlxalq əmək bölgüsünün tələbləri nəzərə alınmaqla yaxın və uzaq xarici ölkələrlə
ticarət-iqtisadi əlaqələrin optimal variantı seçilməli və bu prinsiplər iqtisadi inkişaf
strategiyasında öz əksini tapmalıdır. Dövlət bazarın inkişafını təmin edərkən xarici ticarətiqtisadi əlaqələr zamanı «açıq iqtisadiyyat» prinsiplərinə üstünlük verir, beynəlxalq əmək
bölgüsünün və beynəlxalq kaptalın imkanlarından məqsədəuyğun surətdə istifadə etməklə
milli iqtisadiyyatı formalaşdırır.
Nəzəri metodoloji mənbələrə, tarixi təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, bazar
əsasən iki formada tənzimlənir. Bunlardan birincisi, bazarın öz-özünə və ya marketinq
tənzimlənməsi, ikincisi isə bazarın qeyri-marketinq və ya dövlət tənzimlənməsi.
Bazar

iqtisadi

sisteminin

hüqüqi

bazasının

yaradılması,

rəqabətin

qorunması,

gəlirlərin və sərvətlərin yenidən bölüşdürülməsi, resursların bölgüsünün təkmilləşdirilməsi,
iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi baxımından dövlət iqtisadi tənzimləmə funksiyalarını həyata
keçirir. Fikrimizcə burada mühüm məsələlərdən biri yeyinti məhsulları bazarına dövlət
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nəzarətinin həyata keçirilməsi və bu nəzarətin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsidir.
XX əsrin son on illiyində Azərbaycanın tarixində, onun sosial-iqtisadi

həyatında

köklü dəyişikliklər baş vermişdir. 1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət

müstəqilliyini bərpa

etmiş, iqtisadiyyat bazar prinsipləri əsasında inkişaf yoluna qədəm

qoymuşdur. Bazar

iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq

mahiyyət etibarı ilə

yeni, əvvəllər

qarşıya çıxartmışdır. Bazar iqtisadiyyatına keçidin
yaradılmadan qiymətlərin və
tənəzzülünə, inflyasiyanın
barəbər

xarici- iqtisadi

genişlənməsi, gizli

ilkin illərində daxili istehsalın

işğal

kreditor

borclarının artması, vergilərdən yayınma

iqtisadiyatın

tənəzzülü, digər

etməsi, bir milyona qədər

siyasi, informasiya

əsası

əlaqələrin liberallaşdırılması daxili istehsalın

güclənməsi, əhalinin maddi

ağırlaşması, onun iqtisadi cəhətdən təbəqələşməsi
ölkənin sosial-iqtisadi

analoqu olmayan problemlər

görünməyən sürətlə artmasına gətirib çıxarmışdır. Bununla

müəssisələrin debitor və

hallarının

institusional dəyişikliklər, hüquqi

iqtisadiyyatın gələcək inkişafı, sosial siyasətin konsepsiyası və

məkanının tənzimlənməsi
digər məsələlərlə bağlı

meydana çıxan

prosesləri

tərəfdən

qaçqınlar

rifahının

surətlənirdi. Bir tərəfdən

Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının

ordusunun yaranması, Azərbaycanın

iqtisadi,

blokadasında olması, sovet dövründən miras qalmış müəssisələrin

əksəriyyətinin səmərəli

fəaliyyət göstərə bilməməsi, ölkədə yaranmış qeyri-sabit siyasi

vəziyyət 90-cı illərin ortalarınadək iqtisadiyyatda böhran prosesləri ilə nəticələnmiş əhalinin
həyat səviyyəsində kəskin dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
1994-cü ildə neft

kontraktlarının

imzalanması ilə

başlanmış ölkəmizin dünya

iqtisadi məkanına geniş inteqrasiyası və sonrakı illərdə beynəlxalq
sıx əməkdaşlıq şəraitində irimiqyaslı iqtisadi
investisiyaların

ildən-ilə

islahatların

maliyyə təşkilatları ilə

həyata keçirilməsi, xarici

artması, maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi, inflyasiyanın

cilovlanması, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi ilə davam etdirilmiş, ardıcıl iqtisadi artımın
təmin edilməsi ilə nəticələnmişdir. Bunlar düzgün iqtisadi siyasətin, səmərəli idarəetmənin,
iqtisadi

tənzimləmənin, yeyinti məhsulları bazarına

keçirilməsinin

məntiqi

təkmilləşdirilməsi

dövlət

tənzimlənməsinin

nəticəsidir. Yeyinti məhsulları bazarının dövlət

məsələlərinin öyrənilməsi üçün

həyata

tənzimlənməsinin

əvvəlcə yeyinti məhsulları bazarında
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yaranmış şəraiti, qanunvericilik bazasının mövcud vəziyyətini və buna təsir edən amilləri
nəzərdən keçirək.
Yeyinti məhsulları bazarının dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini
tədqiq edərkən nəzarətin zəruriliyi və mahiyyəti araşdırılaraq öyrənilməlidir. Təhlil və
müşahidələr göstərir ki, XXI əsrdə

dünyada siyasi və iqtisadi prosesləri

müəyyən edən

amillər aşağıdakılar olacaqdır [1]:
-XXI əsrin

əvvəllərində sosialist

sisteminin dağılması dünyada

ikiqütblü

sistemdən birqütblü sistemə keçid ilə nəticələndi. Beynəlxalq münasibətlər və dünya
iqtisadiyyatının inkişafının əsas amillərindən biri onun

qloballaşmasıdır;

-hal-hazırda dünyada üç iqtisadi mərkəz mövcuddur: ABŞ, Avropa Birliyi və
Yaponiya, Yaxın gələcəkdə bu mərkəzlərin sırasına Çinin də daxil
yüksəkdir və aydındır ki, dünya siyasətini sayca məhdud ölkələr

olması etimalı

müəyyən edəcəkdir.

- dünya iqtisadiyyatında transmilli korporasiyaların maraqları hökmranlıq
onlar dünya

sənaye

istehsalının 50 faizə qədərinə nəzarət

dünya iqtisadiyyatının onurğa sütunu kimi
- təbii ehtiyyatların

edir və

edirlər və deməli onları

qiymətləndirmək olar;

tükəndiyi bir dövrdə inkişaf

etmiş ölkələr

ərazilərdə nəzarətlərini gücləndirməyə can atırlar və bu

proses

xammalla zəngin
tədricən güclənir.

Azərbaycan da belə maraqlar çərçivəsindədir. Müstəqilliyini yenicə əldə etmiş, bu dünya
iqtisadi məkanına inteqrasiya prosesində olan Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
strategiyası bu geosiyasi və

geoiqtisadi amillər nəzərə alınmaqla formalaşdırılmalıdır. Bu

amilləri nəzərə almaq baxımından yeyinti məhsulları bazarının dövlət tənzimlənməsi, strateji
mallar

bazarına dövlət

nəzarətinin

həyata keçirilməsi

və

təkmilləşdirilməsi

mühüm

əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
İqtisadi ədəbiyyatlarda göstərilir ki, ölkəmizin əsas strateji məhsulları neft, pambıq,
yun, kimya məhsullarından bəziləri təşkil edir. Bunların sırasında birinci yerdə neft və
neft-kimya sənayesinin məhsulları durur

[2, 409]. Fikrimizcə bura bütün yeraltı və

yerüstü sərvətlər, xammallar, iqtisadi resurslar, kənd təsərrüfatı məhsulları daxil edilməlidir.
Bu məhsulların bazarına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi iqtisadi yüksəlişin uğurlu
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nəticələrinə səbəb ola bilər. Yeyinti məhsulları bazarının dövlət tənzimlənməsi, strateji
mallar bazarına dövlət nəzarəti olduqca aktual və mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
Məlumdur ki, iqtisadiyyatı idarəetmənin vacib prinsiplərindən biri nəzarətdir. Təcrübə
göstərir ki, iqtisadi və sosial inkişaf prosesi öz-özünə tənzimlənə bilməz. Bu inkişaf
prosesləri daim müxtəlif və ciddi təsirlərlə müşaiət olunur. Bunun da nəticəsində
cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında bir çox problemlər meydana çıxır. Araşdırmalar
göstərir

ki,

dünyanın

bütün

sivil

dövlətlərində

mövcuddur. Ölkədə digər sahələrdə olduğu kimi

tənzimləmə,

nəzarət

mexanizmləri

iqtisadi sahədə də səmərəli idarəetmə

mexanizmi mövcuddursa, deməli dövlət özünün funksiyalarını uğurla həyata keçirir.
Səmərəli idarəetmə sistemi nəinki mütərəqqi ənənələrə, həmçinin müasir dünya təcrübəsinə
əsaslanmalıdır.
Fikrimcə yeyinti məhsulları bazarının tənzimlənməsi, strateji mallar bazarına dövlət
nəzarəti iqtisadiyyatı sivil idarəetmənin mahiyyətindən irəli gəlir. Bu sistemin müəyyən bir
dövr ərzində fəaliyyəti, müəyyənləşdirilmiş inkişaf parametrlərinin yerinə yetirilməsi, bu
prosesə təsir edən amillərin təhlili, neqativ meyllərin müəyyən edilməsi, düzgün qərarın
çıxarılması çox zəruridir.
Bu

nəzarət

ölkənin

prinsiplərinə uyğun

Bu baxımdan nəzarət mexanizmi düzgün qiymətləndirilməlidir.

milli
olmalıdır.

maraqları

gözlənilməklə

Aydındır

bazar

iqtisadiyyatı

sisteminin

ki, dövlətin struktur siyasətinin

əsasında

iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin seçilməsi və onların inkişaf etdirilməsi durur.
Aqrar sektorun çox geniş imkanları vardır ki, onlardan da səmərəli istifadə etməklə
daxili bazarımızı, yerli istehsalçıları qoruya, haqsız rəqabətə qalib gələ bilərik. Aqrar
bölmədə meyvə, tərəvəz, üzüm pambıq, tütün məmulatı, şəkər çuğunduru, yaşıl çay
yarpağı, taxıl, heyvandarlıq məhsulları istehsalı həcminin artırılması strateci əhəmiyyətə
malikdir. Bu məqsədlə fermer təsərrüfatlarına xidmətin yaxşılaşdırılması, onların madditexniki

bazasının

möhkəmləndirilməsi,

emal

müəssisələrinin

yaradılması

işləri

genişləndirilməlidir. Dövlətin aqrar siyasətinin ana xətti əhalinin ərzaqla təminatı, sənayeni
isə kənd təsərrüfatı xammalı ilə fasiləsiz təmin etməkdən ibarət olmalıdır. Fikrimizcə,
strateji əhəmiyyətə malik heyvandarlıq və bitkiçilik məhsullarının istehsalı, idxalı və
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ixracına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi zəruridir.
siyasəti

bu

sahənin

üstün

inkişafına

Kənd təsərrüfatında dövlətin

istiqamətləndirilməlidir.

Ölkəmiz

xammal

və

yarımfabrikat ixrac edən ölkədən hazır məhsul ixrac edən ölkəyə çevrilməli, bu
istiqamətdə ixracın həcmi və strukturu genişləndirilməlidir. Fikrimizcə bu gün dövlətin
təhlükəsizliyi, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından strateji resurslar üzərində
dövlət nəzarətinin olması obyektiv zərurətdir.
Bazar münasibətlərinin inkişaf səviyyəsindən

asılı olmayaraq, bazarda inhisarçılıqla

mübarizə və rəqabət şərtlərinin qorunması dövlətin iqtisadi tənzimləmə funksiyasının öncül
istiqaməti olaraq qalır. Yeyinti məhsulları bazarını tənzimləyən qanunların kamilliyindən,
işgüzarlıq ənənələrinin və mədəniyyətinin vəziyyətindən asılı olmayaraq haqsız rəqabətlə
mübarizə aktual məsələ kimi qiymətləndirilir. Respublikamızda rəqabət mexanizminin və
onun dövlət müdafiəsi sisteminin yaradılması yolunda xeyli iş görülmüş və müsbət
nəticələr qazanılmışdır. Bu özünün ifadəsini ilk növbədə qanunvericilik mexanizmində
tapır.

Azərbaycan

Respublikasının

Konstitusiyasında

bazar

münasibətləri

əsasında

iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradılması, azad sahibkarlığa təminat verilməsi, rəqabət
mexanizminin

formalaşması

və

inkişafı,

həmçinin

rəqabətin

qorunması

ilə

bağlı

fundamental müddəalar öz əksini tapmışdır. Bazar münasibətlərinin formalaşması, bazarın
tənzimlənməsi üçün ölkəmizdə 100-dən artıq qanun qəbul edilmişdir. Bura sahibkarlıq
fəaliyyəti, antiinhisar fəaliyyəti, səhmdar cəmiyyəti, lizinq xidməti, icarə, sığorta, banklar
və bank fəaliyyəti, investisiya fəaliyyəti, investisiya fondları, haqsız rəqabət, təbii
inhisarlar, reklam, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi, energetika, elektroenergetika, qaz
təchizatı, su təchizatı və tullantı suları, nəqliyyat, rabitə haqqında qanunlar, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsi və s. qanunvericilik aktları
daxildir. Bu qanunlar və onların əsasında təsdiq olunmuş normativ sənədlər Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının rəqabətin dövlət müdafiəsi sahəsində tələblərinin reallaşması
üçün zəruri hüquqi baza yaradır və MDB üzvü olan dövlətlər arasında Respublikamız bu
göstəriciyə görə ön planda gedir.
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Fikrimcə bu sahə üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir:
-

dünya ülkələrinin qabaqcıl təcrübəsinin mənimsənilməsi və istifadə olunması;

-

cəmiyyətdə düşüncə dəyişikliyinin formalaşması;

-

çeşid siyasətinin təkmilləşdirilməsi

-

özəlləşdirmə prosesinin sürətləndirilməsi;

-

sağlam bazar mühitinin formalaşması,

-

xarici investisiyanın cəlbolunması üçün mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi;

-

vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi;

-

sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması;

-

satış bazarı olan və yenidən qurulması iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olan
sənaye

müəssisələrinin

fəaliyyətinin

bərpası

ilə

bağlı

tədbirlərin

həyata

keçirilməsinin davam etdirilməsi;
-

müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələrində beynəlxalq standartların
tətbiqinə

keçidin

sürətləndirilməsi,

məhsulların

rəqabət

qabiliyyətinin

həyata

keçirilməsinin

artırılması;
-

investisiyaların

təşviqi

ilə

bağlı

tədbirlərin

sürətləndirilməsi;
-

elm tutumlu istehsalın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə tətbiqi elmlərin,

müasir

şəraitdə bazar konsunkturunun tələblərinə uyğun elmi-tədqiqat institutlarının
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi,
-

keyfiyətli məhsul istehsalının formalaşması,

-

Respublika ərazisində azad iqtisadi zonaların yaradılması.

Fikrimcə bütün bu tədbirlərin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi yeyinti məhsulları bazarının
təkamülünə şərait yaradacaqdır.
Ölkənin iqtisadi sisteminin sürətli inkişafı, dünya və regional bazarlara inteqrasiya
olunmasına yaranan ehtiyac, nəhayət getdikcə güclənən beynəlxalq rəqabət və Azərbaycana
artan maraq sənaye kompleksinin durmadan inkişaf etdirilməsini və təsərrüfat sisteminin
modernləşdirilməsini milli vəzifə olaraq daim qarşıya qoyur. Azərbaycan müstəqil dövlət
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olaraq öz sənaye siyasətinin müəyyən edilməsində nə qədər sərbəst olsa da, Avropa
Şurasına

daxil

regional

qurumlara

genişləndirilməsi

olması,

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünə hazırlaşması,

üzvlüyü

və

ehtiyaclarından

qonşu

qaynaqlanan

dövlətlərlə
tələb

ticarət-iqtisadi

və

şərtləri

milli

digər

əlaqələrinin
iqtisadiyyatda

reallaşdırmağa borcludur.
Yeyinti məhsulları bazarının hüquqi tənzimlənməsinin yeni marketinq münasibətlərinin
tələblərinə davamlı olaraq uyğunlaşdırılması, bu sahədə mövcud normativ-hüquqi bazasının
sistemli şəkildə təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bu davamlı prosesə təkan olaraq ölkə
Prezidentinin müvafiq fərmanları ilə sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması və islahatların
sürətləndirilməsi
təkmilləşdirilməsi
ardıcıllıq nümayiş

vəzifələri
siyasi

müəyyənləşdirilmişdir.

alətlərin

etdirilməsini

seçilməsində

strateji

Qanunvericilik

bazasının

məqsədlərə nail olmaq naminə

tələb edəcəkdir. Fikrimizcə,

dövlətin

kordinasiya

və

tənzimləmə funksiyalarının gücləndirilməsi, özəl sektorun təşəbbüslərinin həssas şəkildə
dəstəklənməsi, daxili tələbatın dolğun ödənilməsi və ixrac potensialının gücləndirilməsi
əsas istiqamətlərdən olmalıdır.
Yeyinti məhsulları bazarında istehsalçıların maraqlarını qorumaq məqsədi ilə istehsal
keyfiyyətinin

yüksəldilməsinin

mümkün

variantlarından

biri

də

idxalın

məhdudlaşdırılmasıdır. Daxili istehsal istehlakı üstələyərsə, idxal üzərində nəzarət metodu
ilə bazar qiymətlərinin himayə edilməsi siyasəti gözlənilən səmərəni vermək iqtidarında
olmur. Bazarda təklifin genişləndirilməsi qiymətlərin qeyri-mütənasib şəkildə enməsinə və
gəlirlərin

azalmasına

səbəb

ola

bilər.

Əksinə,

təklifin

məhdudlaşdırılması

siyasəti

istehsalçıların gəlirlərinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan göstərilən amillər
nəzərə alınmaqla yeyinti məhsulları bazarının tənzimlənməsi təkmilləşdirilməlidir.
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BANKA ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Dr. Bilgin ŞENEL1

Dr. Mine ŞENEL2

Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN3

ÖZ
Bu araştırmada, hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarında çalışan
personelin motivasyon düzeylerini en fazla etkileyen faktörler ve bu faktörlerin hangi
sektörde daha etkili olduğu karşılaştırmalar yapılarak belirlemeye çalışılmıştır. Çalışmaya üç
kamu bankası ve dört özel bankada çalışan toplam 419 personelden 116’ sı dahil olmuştur.
Çalışma için veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kamu
bankaları ve özel bankaların örgüt yapılarının farklı olmasına rağmen işgören motivasyonunu
etkileyen faktörlerin çok büyük farklılık göstermediği ortaya konulmuştur. Motivasyonu
artırmada psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel faktörlerin etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimer: Motivasyon, Kamu ve Özel Bankalar, Motivasyon Düzeyi
A COMPARATIVE STUDY ON MOTIVATION LEVELS OF
PUBLIC AND PRIVATE BANK EMPLOYEES
ABSTRACT
In this study, it has been tried to find out the factors which influence motivation levels
of staff employed in private and public banks in service sector the most and in which sector,
these factors are more effective, by comparing the two. In this study, 116 persons out of 419,
employed in three state-owned banks and four private banks were included. Data for the study
were obtained using the survey method . The result of study showed that there is no
difference in terms of factors affecting motivation’s level of staff employed in state-owned
and private banks, although the organizational structures of state-owned and private banks
were very different. It has been seen that psycho-social and organizational-managerial factors
are effective in order to enhance motivation.
Key Words: Motivation, Public Bank and Private Banks, The level of Motivation
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1.GİRİŞ
Hizmet sektörü günümüzde giderek artan bir önem kazanmıştır. Özellikle hizmet
sektörünün gelişen teknolojiye çok hızlı adapte olması ve fiziksel bir varlığa ihtiyaç
duyulmadan sanayi kuruluşları tarafından üretilen ürünlerin satılabilmesi bu sektörün her
geçen gün önemini artırmıştır. Aslında, teknolojik devrimler ve dünya çapında ekonomilerin
yeniden yapılanması, özellikle son yirmi beş yılda ekonomik ve sosyal açıdan batılının
gelişmiş toplumlarında köklü değişmelere neden olmuştur. Bu yapısal değişmeler, özellikle
istihdamın ve meslek yapılarının dikkat çekici bir şekilde farklılaşmasına yol açmıştır.
Böylece, endüstri-ötesi veya bilgi çağı toplum yapılarında yeni dönüşümlerle karşılaşılmıştır.
Bu yeni yapılar, mallardan hizmetlere bir keskin dönüşle, yönetici ve meslek sahibi insanların
artışıyla, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki işlerin azalışıyla kendisi ortaya koymuştur.
Özellikle iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin küreselleşmeyi yaratması ve bunun
tüketicilerin davranışlarına ve tercihlerine olan etkisi, rekabeti daha da acımasız hale
getirmesi, çalışma konusu olan bankacılık sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle,
yeni teknolojiler tüketiciler için önemli bir rol oynayan hizmet sektöründe faaliyet gösteren
bankacılık sektörünü fazlaca etkilemiştir ( Ortega ve Gonzales, 2007:95, Taşkın, Akat ve
Erol, 2010:13).
Hizmet sektöründe hizmet yönetimi bir ilişki yönetimi anlamı taşımaktadır. Bununla
birlikte, hizmet işletmelerinde çalışanlar, imalat işletmelerindeki işgörenlerden farklı olarak,
kolayca denetlemezler, insanları etkileyebilmeleri gerekir, büyük ölçüde kişisel kararlar alırlar
ve müşteri ile direkt etkileşim içindedirler. Buna göre, emek ve ilişki yoğun özellikler taşıyan
hizmet işletmelerinde, kalitenin ve performansın insana bağımlı olduğu görülmektedir (Ölçer,
2005: 4). Bu da, gerek kamu gerekse özel sektör hizmet işletmelerinde kalite ve performansın
artırılmasında çalışan motivasyonunun yükseltilmesi gerekliliğini göstermektedir. Motive
edilmiş çalışanlar herhangi bir örgütün temel taşlarındandır ve işletmelerin hayatta
kalmalarına yardımcı olurlar. Ayrıca, başarılması gereken amaçların farkındadırlar ve bunun
için yoğun çaba gösterirler (Qayyum and Sukirno, 2012:1).
Çalışanların

beklentileri

ve

hedefleri

işverenlerin

sağlayabildikleri

ile

eşleşmemesinden dolayı çoğunlukla motivasyonu yönetmek zordur (Lather ve Jain, 2005).
Kamu sektörü, özel sektöre göre daha bürokratik bir yapılanmaya sahiptir. Kamu sektörü
yöneticileri özel sektör yöneticilerine göre daha az metaryalistikdir ve kamu sektörü
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çalışanları özel sektör çalışanlarına göre örgüte olan bağlılıkları daha azdır (Nawab, Ahmad,
and Shafi, 2011: 111). Bu nedenle kamu ve özel sektör çalışanlarının beklentileri
farklılaşmaktadır. Samina, Jawwad ve Khuram (2011)’ın kamu ve özel sektör arasındaki iş
motivasyonu konusundaki farklılıkların ne olduğunu ortaya koyabilmek için yapmış oldukları
çalışmada, bir çok içsel ve dışsal faktörün her iki sektör için benzer motivasyon yaratırken,
bazı faktörlerinde her iki sektör için farklı motivasyon yarattığı bulunmuştur. Dimitris (2008)
yapmış olduğu çalışmada ise kamu sektöründe şirket performansı ile iş motivasyonu arasında
bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye’de gerçekleştirilen özel ve kamu
sektöründe yer alan işletmelerde motivasyon faktörlerinin derecelerini belirlemeye yönelik
yapılan çalışmada, en önemli motivasyon faktörü; özel sektörde çalışan personel için yüksek
maaş iken; kamu işletmesinde çalışan personel için, işin çekiciliği ve farklılığı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Tuna ve Türk, 2006: 621).
Diğer yandan, Türkiye’de kamu çalışanlarını motive eden faktörleri ve bunun
kurumdaki görev değişkeni ile ilgisini saptamak amacıyla yapılan başka bir araştırmada ise,
kamu çalışanlarında yöneticilerde manevi ödüllerin parasal ödüllere oranla daha çok
motivasyon sağladığı, işgörenlerde ise, parasal ödüllerin manevi ödüllere oranla daha çok
motivasyon sağladığı gözlenmiştir (Öztürk, Dündar, 2003: 64).
Usugami ve Park (2006) ise; motivasyon faktörlerinin, milliyetlere göre değişkenlik
gösterip göstermediğini araştırmıştır. Japon ve Koreli yöneticiler üzerinde yapılan
araştırmada, Japon yöneticilerin motivasyon yönetimine, Koreli yöneticilerden daha fazla
önem verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Koreli yöneticiler için iş güvencesi en önemli
motivasyon kaynağı iken; Japon yöneticiler için en önemli motivasyon kaynağı işletme
politikası ve iş amaçları konusunda bilgi sahibi olma olduğu ortaya çıkmıştır (Usugami ve
Park, 2006: 280).
Seema (2009) Pakistanda ve Malezya kamu ve özel sektör yüksek eğitim
kuruluşlarında çalışan öğretmenlerin performanslarında, motivasyon düzeylerinde ve iş
tatmini konusunda farklılıklarını belirlemek için bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma sonucuna
göre, Pakistan’daki özel ve kamu yüksek eğitim kuruluşlarının motivasyonlarının
Malezya’daki her iki sektördeki yüksek eğitim kuruluşlarından daha iyi olduğunu
belirlemiştir.

3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Abdul, Sukirno ve Ayyaz (2011) Pakistan’daki bankalarda çalışanların motivasyon
düzeyleri üzerine yapmış oldukları çalışmada, kamu ve özel bankalarda çalışanlarının
motivasyon düzeylerini yükseltmek için farklı faktörlerin etkili olduğunu bulmuşlardır. Jon
(2011) banka çalışanları üzerinde iş performansına iş motivasyonunun ve iş tatminin bir
etkisinin olup olmadığının belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, iş motivasyonu ile iş
performansı, iş tatmini ile iş performansı arasında pozitif bir korelasyonun olduğunu
bulmuşlardır. Diğer yandan iş motivasyonu ile iş tatmini arasında ise bir ilişki bulamamıştır.
Başka çalışmalar incelendiğinde de Jon’un yapmış olduğu çalışmaya uygun sonuçlar elde
edilmiştir (Grant, 2008; Jon, 2011; Halbes-leben & Bowler, 2007; Van Knippenberg, 2000).
2. MOTİVASYON
Motivasyon çok karmaşık nitelikleri olan bir kavramdır. Temelde kişinin davranışları
ile ilgili bir kavram olan motivasyon, harekete geçirmek anlamına gelen Latince “Movere”
kelimesinden türemiştir (Islam and Ismail, 2008: 344). Motivasyon genel olarak bireylerin bir
iş yada görevi yapma isteğindeki derece olarak tanımlanabilir. Daha teknik bir tanımlamayla
motivasyon uyanma, yön ve davranışı sürdürmeye neden olan psikolojik bir süreçtir
(Mitchell, 1982: 81). Bartol ve Martin(1998) motivasyonu davranışları harekete geçiren,
davranışlara yön veren ve davranışların devamını sağlayan bir güç olarak tanımlamışlardır.
Bu tanımlama, örgütün amaçlarına ulaşmak için çalışanların yeteri kadar dürtülmüş,
amaçlara açık bir şekilde odaklanmış ve enerjisini bu amaç için uzun bir süre kullanma
konusunda istekli olmalarının gerektiğini vurgulamaktadır. Yönetimin yöneltme fonksiyonu
örgüt amaçları için çalışanların yönlendirilmesini ifade ettiğinden dolayı, motivasyon önemli
bir yöneltme aracıdır (Islam and Ismail, 2008: 344).
Motivasyon sürecinde bireyin amaçlı davranışa yönelmesini sağlayan itici güç,
motivasyonun psikolojik boyutunu oluşturmaktadır. Bireyi harekete geçirip onu davranışa
sevk eden itici güç, bazen iç kaynaklı, bazen de dış kaynaklı olabilir. Bu noktada içsel
güdülenme ve dışsal güdülenme ayrımın yapılması gerekmektedir (Başaran, 1998: 162-163).
İçsel güdülenmede işgörenler işin kendisi tarafından motive olurlar. Burada kişinin
davranışını düzenleyen dışsal bir kontrol yoktur ve birey kendi kendini güdülemektedir.
Kısaca içsel güdülenme işgörenin yeteneklerini ortaya koyma deneyimi olarak tanımlanabilir
(Brief ve Aldag, 1976: 479). İçsel güdülenme bir kişinin içsel ihtiyaçlarını tatmin etmek için
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içsel arzusunu yansıtır ve bu arzu duygularından doğar. Zorlu görevlerin başarılması, farklılık
yaratmadan kaynaklanan gurur ya da özel bir eylemin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanan
profesyonel büyüme içsel motivasyona örnek olarak verilebilir. İçsel motivasyon genellikle
herhangi bir dışsal ödül olmadan insanların kesin şeyleri yapmasının nedeni olarak
düşünülebilir (Huddy, 1992: 64).
Dışsal güdülenme bireyin çevresinden gelen etkileri içerir. Dışsal güdülenmede
çevreden gelen etkiler kişiyi motive etmede etkilidir. Dışsal güçler tarafından yönlendirilen
davranışlar dışsal nedenselliği ifade etmektedir (Leonard, Beauvais ve Scholl, 1999: 979).
Bireyin motive edilmesi için örgüt, çevre veya üstler tarafından konulan ödüller söz
konusudur. Emeklilik planları, sağlık sigortası, maaş ve tatiller dısşal ödüllere örnek
verilebilirler (Benton ve Halloran, 1991: 67-68; Mitchell ve Daniels, 2003:28).
Bu araştırmanın konusunu oluşturan ve örgütlerde motivasyon üzerinde etkili olan
motivasyon araçları ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ve örgütsel/yönetsel araçlar olarak
üç grupta incelenmiştir (Eren, 2004, 512-520; Ölçer, 2005: 2; Robbins ve Coulter, 2009;
Sapancalı, 1993: 59-65). Ekonomik araçlar, ücret artışı, primli ücret, kara katılma, ekonomik
ödüller, sosyal güvenlik ve emeklilik planları olarak ifade edilebilir. Psiko-sosyal araçlar,
bağımsız çalışma olanakları, değer ve statü, özel yaşama saygı, takdir edilme, çevreye uyum,
sosyal uğraşlar, öneri sistemi, ceza olarak ifade edilebilir. Örgütsel ve yönetsel araçlar ise,
yetki ve sorumluluk denkliği, eğitim imkanları, yükselme olanakları, kararlara katılma,
yetkilendirme ve delegasyon, iş yerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, amaç birliğinin
sağlanabilmesi, açık yönetim politikası, yönetimde esneklik, iş dizaynı çalışmaları (iş
zenginleştirme, iş genişletme iş rotasyonu, ekip çalışması ve esnek çalışma) dır.
Bir örgütte motivasyon araçlarının tatmin sağlama dereceleri diğer bir örgütün aynısı
olmaz. Bu etmenlerin oransal önemi kişiye ve duruma göre değişir. Motivasyon araçlarının
etkinliği kişilerin değer yargılarına sosyal, eğitsel düzeylerine, toplumsal yapıya, işletme
yöneticilerinin anlayış ve davranışlarına bağlı olarak değişebilir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001;
Ölçer, 2005: 3). Çalışanlar farklı ihtiyaçlar ve beklentiler içerisinde olduklarından dolayı,
motivasyon araçlarının tatmin sağlama dereceleri de farklı olacaktır. Merkeziyetçi ve klasik
yönetim anlayışı içinde faaliyet gösteren örgütlerin çalışanlarını motive etme araçları
ekonomik araçlara dayanmaktadır. Ademi merkeziyetçi ve modern yönetim anlayışında olan
örgütlerde ise ekonomik araçlar kadar, psikolojik ve yönetsel araçlara da önem verilmektedir.
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Ancak, insanlar arasındaki kişisel farklılıklar, insan davranışlarının çok karışık ve
anlaşılmasının güç olması (Eren, 2008: 512) ve toplumsal farklılıklardan dolayı, her örgüte
uygun bir motivasyon modeli geliştirmek zordur.
3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
3.1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Örneklemi
Bu araştırmanın temel amacı, kamu ve özel sektör çalışanlarının motivasyon
düzeylerinde etkili olan faktörlerin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmektir. Bu amaçla aynı
sektörde faaliyet gösteren, hem kamu, hem de özel sektör çalışanına sahip olan bankacılık
sektörü araştırma konusunu oluşturmuştur.
Araştırmanın amacı ve sınırlılıkları doğrultusunda ana kütle, Eskişehir İl merkezinde
yer alan kamu ve özel banka çalışanlarından oluşmaktadır. Eskişehir İl merkezinde bulunan
20 banka ile araştırma yapılması amacıyla iletişime geçilmiş, ancak iş yoğunluğu gerekçe
gösterilerek sadece 3 kamu (Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası) ve 4 özel banka
(HSBC, Denizbank, İş Bankası, Teksitlbank) çalışma yapılmasını kabul etmiştir. 7 bankada
çalışan toplam 419 çalışandan geri dönen 116 anket ile çalışmanın analizleri
gerçekleştirilmiştir. Bu durumda örneklem büyüklüğü 116 ‘dır. Geri dönüş oranı ise % 27’dir.
Bu araştırma, gerek özel gerekse kamu bankalarında çalışan yöneticilerin, çalışanları
gözünde motivasyonlarını artırıcı araçlardan hangilerinin önemli olduğunun belirlendiği ve
mevcut durum analizlerinin yapılarak eksikliklerin görülebilmesi açısından önemlidir.
3.2. Araştırmanın Ölçüm Aracı ve Uygulama
Araştırmada çalışan motivasyonuna etki eden özendirme araçlarını ve bunlardan elde
edilen doyum seviyelerini belirlemek için kullanılan anket, Prof. Dr. Erol Eren’in “Örgütsel
Davranış

ve

Yönetim

Psikolojisi”

adlı

kitabından

alınmıştır.

Eren

çalışanların

motivasyonunun oluşmasında ekonomik, psiko-sosyal, örgütsel ve yönetsel faktörlerin etkili
olduğunu ifade etmiş ve bu temelde anket sorularını oluşturmuştur.
Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların demografik
özelliklerini belirlemeye yöneliktir. İkinci bölüm, motivasyon araçlarının katılımcıların
motivasyonu üzerine etkisi konusundaki algılarını ölçmeye yönelik soruları içermektedir. Son
bölüm ise, motivasyon araçlarının katılımcıların motivasyonu üzerine etkisi konusundaki
6
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beklentilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anketteki sorular yedili likert
ölçeğindedir.
3.3. Araştırmanın Analizi
Çalışmada ilk önce bireylerin ölçme aracındaki maddelere verdileri cevaplar arasındaki
tutarlılığı ölçmek için güvenirlik analizi yapılmıştır. Daha sonra kamu ve özel sektör banka
çalışanlarının motivasyon araçları ve bunlardan elde ettiği doyum seviyelerini araştırmak
amacıyla Boşluk Temelli (Gap-Base) analiz kullanılmıştır. Çalışanlara sağlanan özendirme
araçlarına ilişkin çeşitli yargılar verilmiş ve her bir ifadeyi beklentileri ve algıladıkları
şeklinde derecelendirmeleri istenmiştir. Derecelendirmede; “1” çok düşük, “7” ise çok
yüksek düzeyi ifade etmektedir. Ölçek, gap-based esasına dayalı olarak incelenmiştir.
Her bir boyut için fark esasına dayalı doyum düzeyi aşağıdaki eşitlikte ifade edildiği
gibi hesaplanmaktadır(Lee ve ark., 2004).
n

∑ (P

ij

GSQİ =

− Eij )

İ =1

ni

Burada;
Pij = j. boyuttaki i. özellik için algılanan tatmin düzeyi,
E ij = j. boyuttaki i. özellik için beklenen tatmin düzeyi,
ni = gözlem sayısını

göstermektedir.
Motivasyon araçlarından elde edilen doyum seviyeleri ölçüm sonucunda üç durum ile
karşılaşılır.
1. Beklenen Durum > Algılanan Durum => Düşük Motivasyon
2. Beklenen Durum < Algılanan Durum => Yüksek Motivasyon
3. Beklenen Durum = Algılanan Durum => Doğru Motivasyon
Yüksek Motivasyon Durumu: Çalışanın beklentilerinin düşük, algılamasının yüksek olduğu
zaman ortaya çıkar. Yüksek motivasyon istenilen bir durumdur.
Doğru Motivasyon Durumu: Çalışanın beklentilerinin tam olarak karşılandığı zaman
gerçekleşir. Burada önemli olan eşitlik söz konusu olduğu için yüksek beklentilerden yüksek
7
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algılamaya dönüşümde sürekliliğin sağlanmasıdır. Süreklilik sağlanmaz ise düşük motivasyon
gerçekleşecek ve çalışan memnuniyetsizliği oluşacaktır.
Düşük motivasyon Durumu: Çalışan beklentilerinin yüksek, algılamalarının ise düşük olması
durumudur. Çalışan beklentileri karşılanamamıştır ve çalışan memnuniyetsizliğini yaratır.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
4.1. Demografik Özellikler
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
Ankete Katılan Kamu
Bankası Çalışanları
Yaş

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Bulundukları İşyerinde
Çalışma Süreleri (Yıl)

Bankacılık Sektöründe
Çalışma Süreleri (Yıl)

Ankete Katılan Özel Banka
Çalışanları

Frekans

Yüzde (%)

Frekans

Yüzde (%)

18-25

10

17,2

13

22,4

26-32

16

27,6

22

37,9

33-42

20

34,5

17

29,3

43-50

10

17,2

5

8,6

50 ve üzeri

2

3,4

1

1,7

Toplam

58

100

58

100

Kadın

32

55,2

29

50

Erkek

26

44,8

29

50

Toplam

58

100

58

100

İlkokul

0

0

0

0

Ortaokul

0

0

0

0

Lise

0

0

0

0

Üniversite

57

98,3

57

98,3

Lisansüstü

1

1,7

1

1,7

Toplam

58

100

58

100

1'den az

10

17,2

4

6,9

1-3

19

32,8

19

32,8

4-6

11

19

23

39,7

7-9

16

27,6

9

15,5

10 ve üzeri

2

3,4

3

5,2

Toplam

58

100

58

100

1'den az

8

13,8

3

5,2

1-5

15

25,9

26

44,8

6-10

23

39,7

20

34,5

11-15

10

17,2

6

10,3

16 ve üzeri

2

3,4

3

5,2

Toplam

58

100

58

100
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Araştırmaya katılan kamu bankası ve özel banka çalışanlarının, yaşlarına göre dağılımı
Tablo.1’de gösterilmiştir. Tablo.1’den de görüldüğü üzere, ankete katılan kamu bankası
çalışanlarının çoğunluğunu

%34.5’lik bir oranla 33–42 yaş aralığındaki çalışanlar

oluşturmaktadır. Tablo. 1’ den de görüldüğü üzere, ankete katılan özel banka çalışanlarının
çoğunluğunu ise %37.9’luk oranla 26-32 yaşları aralığındaki çalışanlar oluşturmaktadır.
Kamu bankası çalışanlarının cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında ankete katılan
çalışanların %55.2’si kadın, %44.8’i ise erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Anlaşılacağı
üzere araştırmaya katılan kamu bankası çalışanlarının önemli bir kısmı kadınlardan
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan özel banka çalışanlarının cinsiyetlerine göre dağılımında
ise %50’sinin kadın, %50’sinin ise erkeklerden oluştuğu görülmektedir.
Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında ise hem kamu bankası hem de özel
banka çalışanlarının eşit oranlı bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılanların
%98.3’ünü üniversite mezunu ve %1.7’sini de yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir.
Çalışanların büyük çoğunluğunu üniversite mezunlarının oluşturmasının sebebi olarak
okulunu bitiren kişilerin banka sınavlarına girerek hemen iş hayatına başlamak istemeleri
söylenebilir.
Araştırmaya katılan kamu bankası çalışanlarının bankacılık sektöründe yıl bazında
çalışma durumları incelendiğinde çoğunluğunun (%39,7’si) 6-10 yıl arası bir süreyle
çalıştıkları, çalışmanın yapıldığı bankada ise 1-3 yıl arası çalışanların oranının %32,8 olduğu
görülmektedir. Özel banka çalışanlarının bankacılık sektöründe yıl bazında çalışma durumları
incelendiğinde ise, çoğunluğunun (%44,8’i) 1-5 yıl arası çalıştığı,

çalışmanın yapıldığı

bankada, %39,7’sinin 4-6 yıl arası çalıştıkları görülmektedir. Bu durum çalışmaya dahil
edilen çalışanların hem sektörü, hem de çalıştıkları işyerini iyi tanıdıklarını göstermektedir.
4.2. Güvenirlik Analizi
Çalışmada öncelikle ölçekteki soruların doğru anlaşılıp anlaşılmadığını test etmek için
bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu pilot çalışmaya kamu ve özel banka ayırımı gözetmeksizin 40
banka çalışanı dahil edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS v.16 programına girilmiş ve
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirliğin belirlenmesinde Cronbach alfa (α) katsayısına
bakılmıştır. Güvenilirlik analizi bireylerin ölçme aracındaki maddelere verdileri cevaplar
9
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arasındaki tutarlılığı ölçmek için gerçekleştirilir. Güvenilirlik, ölçme aracının ölçmek istediği
özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir. Hesaplanan güvenilirlik katsayısının 0,70 ve
daha yüksek olması uygulanan anketin güvenilirliği için genel olarak yeterli görülmektedir
(Büyüköztürk, 2010:170-171). Yapılan analiz sonucunda Cronbach alpha ( α ) değeri 0,789
olarak bulunmuştur. Böylece ölçeğin güvenilir olduğu görülmüş ve veri toplanmaya devam
edilmiştir. Araştırmaya katılan 116 çalışanın doldurmuş olduğu anketlerin güvenilirlik analizi
sonucu ise 0.795 olarak belirlenmiştir. Anketin Prof.Dr. Eren’in kitabından alınması, aynı
dilde ve aynı kültürde oluşturulmasından dolayı yapı geçerliliği için açıklayımcı faktör analizi
yapılmasına gerek duyulmamıştır.

4.3. Bulgular
Araştırmada ilk olarak çalışanların motivasyonlarını etkilediği düşünülen faktörlerin
önem derecelerinin sıralanması istenmiştir. Alınan cevapların sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kamu ve Özel Banka Çalışanlarının Motivasyonlarını Etkilediği Düşünülen
Faktörlerin Önem Dereceleri
Motivasyonu Etkilediği Düşünülen Faktörler
İşten Çıkarılma Tehlikesi
Ücret Seviyesi
Terfi İmkanı
İşini Sevme
Yapılan İşin Takdir Edilmesi
Tatil ve İzin Durumu
İş Arkadaşları ile Anlaşabilme Durumu
Sevmediği Bir İşe Verilme Durumu
Hekim ve Sağlık Hizmetleri
Bağlı Olunan Yönetici ile İlişki Durumu
Yetişme ve Eğitim Durumu
İnisiyatif ve Yetki Durumu
Fazla Çalışma Durumu
İş Yerindeki Fiziksel Koşullar
Yöneticinin Uzlaştırıcılık Durumu
Başarı, Takdir ve Ödüllendirme Adaleti
Ücret Dışı Yapılan Ayni Yardımlar
Çalışma Verimini Etkileyen Araç ve Gereç Durumu
Görev Dağılımının Belirginliği
Karara Katılıma İmkanları

Çalışanlarca Önem Derecesi
Özel Bankalar
Kamu Bankaları
5,88
5,86
5,72
6,00
5,86
6,16
6,28
6,59
6,22
6,28
5,93
6,05
6,17
6,40
5,90
5,67
6,29
6,24
6,10
6,38
5,98
5,91
5,28
4,45
6,02
5,52
6,00
5,91
5,81
5,83
6,09
6,21
4,98
5,41
5,74
5,93
5,86
6,09
5,50
5,78
10
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Kamu banka çalışanlarının motivasyonlarını etkilediği düşünülen ilk beş faktörün
öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir;
1. İşini sevme,
2. İş arkadaşları ile anlaşabilme durumu,
3. Bağlı olunan yönetici ile ilişki durumu,
4. Yapılan işin takdir edilmesi,
5. Hekim ve sağlık hizmetleri,
Özel banka çalışanlarının motivasyonlarını etkilediği düşünülen ilk beş faktörün
öncelik sıralaması ise;
1. Hekim ve sağlık hizmetleri,
2. İşini sevme,
3. Yapılan işin takdir edilmesi,
4. İş arkadaşları ile anlaşabilme durumu,
5. Bağlı olunan yönetici ile ilişki durumudur.
Özel ve kamu banka çalışanlarının motivasyonunu etkilediği düşünülen ilk beş
faktörün aynı olduğu, ancak önem derecelerinin farklılık gösterdiği görülmektedir.
Çalışanların motivasyon düzeylerini etkileyebilecek en az önemli görülen faktör kamu banka
çalışanları için insiyatif ve yetki durumu iken özel banka çalışanları için ücret dışı yapılan
ayni yardımlardır. Burada dikkati çeken husus, her iki çalışan gurubunun da psiko-sosyal
araçlara ekonomik ve örgütsel-yönetsel araçlardan daha fazla önem vermesidir. Genel bir
değerlendirme ile kamu ve özel banka çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörlerin
beklenenin aksine çok büyük bir farklılık göstermediği görülmektedir.
Çalışanların doyum düzeylerinin belirlenmesi için yapılan analizler sonucu Tablo 3’de
verilmiştir.
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Tablo 3. Çalışanların Doyum Düzeyi
Motivasyonu Etkilediği
Düşünülen Faktörler
İşten Çıkarılma
Tehlikesi
Ücret Seviyesi

Beklenti
Mevcut Durum
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Bankalar Bankaları Bankalar Bankaları
1,91
2,36
3,55
1,57

Doyum Düzeyi
Özel
Kamu
Bankalar Bankaları
-1,64
0,79

5,56

4,72

2,81

5,95

2,75

-1,23

Terfi İmkanı

5,62

4,43

3,45

5,78

2,17

-1,35

İşini Sevme

6,31

5,64

4,31

6,60

2

-0,96

Yapılan İşin Takdir
Edilmesi
Tatil ve İzin Durumu

6,05

4,57

3,72

6,14

2,33

-1,57

5,91

4,22

3,48

5,72

2,43

-1,50

6,16

5,97

5,26

6,31

0,9

-0,34

1,76

2,43

3,21

1,71

-1,45

0,72

6,02

5,10

4,29

6,21

1,73

-1,11

5,95

5,81

4,71

6,36

1,24

-0,55

6,19

4,83

4,62

5,86

1,57

-1,03

5,02

3,05

3,84

3,69

1,18

-0,64

1,71

2,48

5,62

1,34

-3,91

1,14

6,08

5,12

4,72

5,86

1,36

-0,74

5,98

4,93

4,17

5,93

1,81

-1,00

6,03

4,84

3,55

6,07

2,48

-1,23

5,31

3,43

2,24

5,24

3,07

-1,81

5,74

5,22

4,29

5,97

1,45

-0,75

5,96

5,02

3,84

5,98

2,12

-0,96

5,43

3,79

4,48

5,48

0,95

-1,69

İş Arkadaşları ile
Anlaşabilme Durumu
Sevmediği Bir İşe
Verilme Durumu
Hekim ve Sağlık
Hizmetleri
Bağlı Olunan Yönetici
ile İlişki Durumu
Yetişme ve Eğitim
Durumu
İnisiyatif ve Yetki
Durumu
Fazla Çalışma Durumu
İş Yerindeki Fiziksel
Koşullar
Yöneticinin
Uzlaştırıcılık Durumu
Başarı, Takdir ve
Ödüllendirme Adaleti
Ücret Dışı Yapılan Ayni
Yardımlar
Çalışma Verimini
Etkileyen Araç ve Gereç
Durumu
Görev Dağılımının
Belirginliği
Karara Katılıma
İmkanları
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Tablo 3 incelendiğinde, kamu banka çalışanlarının doyum düzeylerinde pek çok faktör
açısından açıklıklar söz konusudur. Bu sonuç çalışanların kurumdan bekledikleri doyumu
alamadıklarını ve tam olarak motivasyonlarını artıran araçlardan memnun olmadıklarını
göstermektedir. Diğer yandan özel banka çalışanlarının pek çok faktörde yüksek doyum
düzeyine ulaştığı görülmektedir.
Kamu bankalarında doyum düzeyini artıran faktörler sırasıyla; işten çıkarılma
tehlikesinin olmaması, fazla mesai yapmama durumu ve sevmediği bir işe verilmeme durumu
olarak ifade edilebilir. Özel sektör banka çalışanlarında ise, doyumu en çok artıran faktörler;
ücret dışı yapılan ayni yardım, ücret seviyesi, başarı, takdir ve ödüllendirme adaleti, tatil ve
izin durumu, yapılan işin takdir edilmesi ve terfi imkanının olmasıdır.
Çalışanların memnuniyetsizlik duyduğu faktörler kamu bankaları için, ücret dışı
yapılan yardımların olmaması, kararlara katılma imkanının verilmemesi, yapılan işin takdir
edilmemesi şeklinde ifade edilebilir. Özel bankalar içinse, fazla çalışma durumu, işten
çıkarılma tehlikesinin varlığı ve sevmediği bir işe verilme durumudur.
Genel olarak çalışanların doyum düzeylerini etkileyen faktörlerin tümü dikkate
alındığında, motivasyon düzeyi skorlarının kamu bankası çalışanları için -0,7905 özel banka
çalışanları için ise 1,227 olduğu görülmektedir. Kamu bankaları için bu ortalama açıklık
değeri banka çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını ve düşük motivasyon düzeyine sahip
olduklarını göstermektedir.
20

20

∑(87,96 − 103,77)
GSQKamubank =

İ =1

20

∑ (104,7 − 80,16)
= −0,7905

GSQÖzelbank =

İ =1

20

= 1,227

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Verimlilik tüm işletmeler için kaçınılmaz ve hayati bir konudur. Yüksek performans
ve verimlilik için motivasyonel strateji bir kaynak olarak düşünülebilir. Tüm toplumlarda
temel problemlerden biri insanların çalışması için nasıl motive edileceğidir. Modern
toplumlarda bu kolay bir iş değildir, çünkü çok az insan işinden tatmin olur. İşletmeler ancak
çalışanları yüksek bir seviyede performans göstermek için motive olurlarsa etkili olabilirler.
Çalışanları istekli bir şekilde çalışmaya teşvik etmede ise kullanılacak olan motivasyon
13
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araçları önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu araçlar uygun kullanıldığında çalışanların memnun
olma düzeyleri artacak, bu da çalışma verimliliğine yansıyacaktır. Uygulanacak motivasyon
araçları kişilere, işletmeye ve işin özelliğine göre değiştiğinden dolayı, yöneticilerin
çalışanların önem verdikleri ve onları motive eden faktörleri bilmeleri ve buna göre
motivasyon araçlarını kullanmaları gerekmektedir.
Bu gereklilikten yola çıkarak, Eskişehir’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
çalışanların motivasyon araçları konusundaki eğilimlerini tespit eden araştırma kapsamında,
işgörenlerin ilk olarak motivasyon araçları konusundaki değerlendirmelerinin belirlenmesi
amaçlanmış, ayrıca değerlendirmelerin, kamu ve özel banka çalışanları açısından farklılık
gösterip göstermediğinin de tespit edilmesine çalışılmıştır. Bu araştırmayla hem kamu hem de
özel banka çalışanlarının doyum düzeyleri de ortaya konulmuştur. Yapılan araştırma
sonucunda elde edilen veriler,

ister özel isterse kamu sektörü olsun motivasyonlarını

etkileyeceği düşünülen faktörlerin psiko-sosyal motivasyon araçları olduğunu göstermektedir.
Diğer yandan, ekonomik araçlar her iki sektör içinde daha az önemli bulunmuştur.
Dolayısıyla, manevi ödüllerin parasal ödüllere oranla daha çok motivasyon sağladığı
gözlenmiştir.
Genel olarak çalışanların doyum düzeylerini etkileyen faktörlerin tümü dikkate
alındığında, motivasyon düzeyi skorlarının kamu bankası çalışanları için oldukça düşük
olduğu görülmektedir. Kamu bankalarının, çalışanlarının beklentilerini karşılayamadığı ve bu
durumun düşük motivasyona neden olduğu ifade edilebilir.
Her iki sektördeki banka çalışanlarının motivasyonlarının yükseltilmesi için gereken
faktörlerin belirlenmesinde, ilk olarak bürokratik örgüt yapısına sahip olan kamu bankaları
çalışanları için, yöneticilerin çalışanlarını alınacak kararlara katılımlarını sağlaması ve
fikirlerinin alınması, yapılan olumlu işlerde çalışanların takdir edilmesi ve maaşlarına ek
olarak yardımların verilmesinin önemli olduğu görülmüştür. Fakat, bürokratik örgüt yapısı
yönetimde hiyerarşi, pozisyon temelli otorite, personel yetkisizliği ve güvensizlik gibi
durumları gerektirdiğinden, kamu bankalarında çalışanların kararlara katılma imkanı ve
yapılan işin takdir edilmesi beklentilerinin karşılanması zor görünmektedir.
Özel banka çalışanları için, fazla çalışma durumunun düzenlenmesi ve makul saatlere
indirilmesi, işten çıkarılma riskinin azaltılması ve sevilmediği bir iş veya yere
gönderilmemesi motivasyonlarını artırıcı faktörler olarak belirlenmiştir. Ancak özel
14
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bankaların kar hedeflerini tutturabilmek için istihdamı daraltması, az çalışanla çok iş çıkarma
düşüncesi beraberinde çalışanları için uzayan çalışma saatlerini ve hafta sonu mesailerini
getirmiştir. Özellikle özel bankaların çalışanlarına kar hedefleri koyması, işten atılma
korkusunu ve istenmeyen bir bölgeye veya işe verilme durumunu yaratan ayrı bir baskı aracı
olmuştur. Bu motivasyonsuzluk yaratan unsurların düzeltilmesi bir yana, Bankacılığı Koruma
Kanunu adı altındaki yasaya bir ek madde (Bankalar yasası 84/2) ile bu sorunların gündeme
getirilmesi bile kanunen yasaklanmıştır.
Kamu bankaları çalışanlarının, özel banka çalışanlarının aksine fazla mesailerinin
olmaması, kar hedeflerine ulaşma baskısının yaratmış olduğu işten atılma tehlikesinin
olmaması

ve

istenmeyen

işe

veya

yerlere

gönderilme

korkusunun

olmamasının

motivasyonlarını artıran faktörler olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, özel banka
çalışanlarının motivasyonlarını artıran faktörlerden olan ücret dışı yapılan aynı yardımların
olması, yapılan işin takdir edilmesinde, kamu banka çalışanlarının motivasyonlarını düşürücü
faktörler olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak her iki tür banka çalışanının motivasyonlarını yükselteceği düşünülen
faktörlerin psiko-sosyal motivasyon araçları olduğu, fakat doyum düzeylerini etkileyen
faktörlerin farklılaştığı görülmektedir. Çalışmanın kısıtlarına gelince, tek bir ilin ele alınması
ve örneklem hacminin azlığı çalışmanın çıkarsama alanını daraltmıştır. Bundan sonraki
çalışmalarda farklı banka çalışanları örnekleme katılarak, farklı kültürel yapıya sahip çalışan
profillerinin karşılaştırılması yapılabilir..
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ÂŞIK MUSİKİSİ VE BESTE FORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Haluk YÜCEL∗
ÖZ
Türk Halk Musikisi çok çeşitli müzik türlerini, beste formlarını barındırdığı gibi çok
sayıda yöresel folklorik oyunları ve yöresel deyişleri de içermektedir. Kültürel ve sosyolojik
araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde görmekteyiz ki, Anadolu topraklarının hemen
hemen her karışında büyük bir kültür mirasının bulunduğu ve kuşaktan kuşağa aktarılarak
günümüze geldiği yadsınamaz bir gerçektir.Bu kültür aktarımı, Anadolu insanının müziksel
duyuşunu ve bilincini etkileyip, günümüze çok çeşitli alanlarda ve birbirinden farklı
formlarda bir çok müzik türünün oluşmasını sağlamıştır. Sevinçten, hüzüne; savaştan,
ayrılığa; gurbetten, isyana varıncaya kadar toplumsal her alanda bu müziği görebilmek
mümkündür.
Bu çalışma, „Aşık Musikisi“olarak adlandırılan ve halk müziğimiz içerisinde kendine
özgü bir tavır, biçim ve de form kazanarak profesyonelliğe erişmiş bir büyük müzik türünün,
beste formalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Böylelikle hem Aşık müziğinin beste formları
incelenmiş olunacak hem de kullanım alanları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aşık Musikisi Beste Formları, Aşık, Divan
AN INVESTIGATION OF “ASIK MUSIKIS” AND ITS COMPOSITION FORMS
Absract
Turkish Folk Music includes different kinds of music, composition forms, as well as a
large number of local folk dances and authentic speech. Evaluating the results of cultural and
sociological research, it is an undeniable fact that almost on every inch of territory in Anatolia
there is a cultural heritage that has survived and has been transferred from generation to
generation. Transfer of this culture -affecting musical perception and consciousness of
Anatolian people- has helped to create different kinds of music in various fields and a lot of
different formsof music. From “pleasure to sorrow”, from “war to separation”, from “being
away from home up to revolt”; it is possible to see this music in all social fields.
This work intends to examine the composition forms of the so-called "Aşık Musikisi", a
grand music genre which has reached professionalism because of its unique manner, style and
form. Hereby, both the composition forms of “Aşık Musikisi” will be analysed and the areas
of use will be set.

∗
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Musikimizde Aşık Kavramı
Türk Halk Müziğinin en gelişmiş ve hatta profesyonelliğe erişmiş kolu Aşık
Musikisidir.Türk Halk Edebiyatında “Aşık” kelimesi birbirinden farklı birkaç anlamda
kullanılmaktadır. Aşık; sevgiye aşılanmış birisi ya da güneşin simgesi olarak kabul
edilmektedir.
Çeşitli araştırmacılara göre;
“Aşık:
1) Bir kişiye veya bir şeye sevgi bağı ile bağlı olan.
2)Anadolu’da sazını çalıp köy köy,şehir şehir dolaşan halk şairi”
Halk sanatçısının en eski ismine ozan denilmektedir.Ozanların adı ve halk arasındaki
yerini en eski yazılı kaynak olarak X-XI asırlarda kaleme alınmış destan, Kitab-ı Dede
Korkut’ta öğreniyoruz.
Ozan; el bitiricisidir.Onun onayı alınmadan nikah kıyılamaz, savaşlara başlanılamaz,
önemli karalar alınamazdı. Türk’lerin ortak bağı Aşık tarzıdır. Günümüzde Aşık—Ozan eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu arada müziğin, şiirin, hatta tiyatro unsurlarının
sergilenmesi Tarih içerisinde her toplumda bunlara benzer halk sanatçıları mevcuttu. Türk
Aşıklarının sanat alanı çok geniştir. Onlar destan ve şiir koşan şair gibi, havalar besteleyen
bestekar gibi, yarattığı parçaları icra eden sarkıcı ve aktör sanatını gençlere öğreten hocalık
gibi fonksiyonlarını bir araya getiren uzman kişilerdi.
Türk Halk Edebiyatı gelişimini sürdürdüğü evrelerde zamanın şartlarına ve gerekliliğine
uygun olarak bir kısım değişikliklere uğramış, bünyesinde yeni şekillerin barınmasına olanak
sağlamıştır.
Diğer bir alan ise saraydan gelen Arap-Fars Edebiyatının etkisi altında oluşan, gelişen
ve yine de Türk Edebiyatçıları’nın kullandığı aruz vezni gelmekteydi. Aruzun heceden farkı
çoktu.Aşık edebiyatı formları bir sentez özelliği taşımaktadır. Halk edebiyatçıları, klasik
anlamda şiirler yazarken, yeni bir akım halinde gelişen Divan Edebiyatı formunda da ürünler
vermişlerdir. Böylelikle halk arasında divan şiiri ile halk şiiri arasında kalan, ancak tam olarak
her iki türün de geleneksel şekillerine benzemeyen bir edebiyat türü olarak “Aşık Edebiyatı”
ortaya çıkmıştır. Ciddi anlamda ilk kez 18. yüzyılda kendini gösteren Aşık Edebiyatı, 19.
Yüzyılın başlarında kuvvetli bir akım halinde varlığını sürdürmüştür. İçersinde mani, türkü,
destan gibi bilinen şekillerin yanı sıra;semai, kesik kerem, divan, kalenderi, müstezat, dübeyit,
kayabaşı gibi yeni şekilleri de ortaya çıkmıştır.
Türk Halk Edebiyatındaki bu gelişmeler musikiyi de etkileyerek müzik anlayışında
yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aynen şiirde olduğu gibi; halk arasında yaygın olan
ve çalınıp söylenen müzikle,daha çok saraylarda ve büyük merkezlerde icrası yapılan Klasik
Sanat Müziği arasında yer alan; ortak özellik olarak ta her iki müziğin renk ve dokularını
tasıyan musikiye “Aşık Musikisi” denilmektedir.

2

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Klasik Sanat Müziği bestekarlarından halk şairlerine1 ve halk ozanlarına2 varıncaya
kadar bu yeni form ve şiir tarzı oldukça fazla rağbet görmüstür. Bir çok divan şairi, halk şiiri
vezninde şiirler yazmıştır.
“...Aşık Musikisi de tasavvuf, klasik Türk Musikisi ve halk musikisi olmak üzere üçlü
temele dayanmıştır. Dolayısıyla aşık edebiyatı ile aşık musikisi bu üç unsurdan izler
taşımıştır. Şu ya da bu vesilelerle kırsal kesimden gelerek şehir hayatına giren sanatkarlar
şehir ortamı ile şehir sanatına etki yaparken aynı zamanda kendileri de bu ortamdan
etkilenmişlerdir. Zamanla yüksek ve orta kesimden, esnaf ve sanatkarlardan olan kimselerin
buralardan toplanması, kahveleri3 türlü sosyal sorunların ve politikanın tartışıldığı duruma
getirmişlerdir.”4
Aşık Musikisinin çoğunlukla varlık gösterdiği yerlerin başında kahvehaneler
gelmekteydi. Toplumun yaşayış tarzı olan kahveler, kültürel etkileşimin yoğun olduğu
mekanlardandır. Bir çok farklı etnik grubun bir arada bulunduğu Osmanlı İmparatorluğunda
ortak zevk ve düşünüş kahvehanelerde dile getirilir, sanatsal açıdan bir beraberlik hissi ortaya
çıkartılırdı. İlk olarak Aşık Kahvelerinde baş gösteren müzik ve edebiyat zamanla kendini
değisik isimler altında bulmasına rağmen amacından sapmaya uğramadı. Halk EdebiyatıDivan Edebiyatı ve dini düşüncelerle yoğrulan fikirler ve Aşık Kahvelerinde ezgisel bir tını
ile kuşaktan kuşağa aktarılmaya başlandı.
Aşık Kahvelerinin en son ve en geniş alana hitap ettiği ismi Semai Kahveleri idi. Semai
Kahveleri şiirin en çok söylendiği,özgürce her isteyenin şiir okuyabileceği yerlerin başında
gelmekte idi. Bu kahvelerde gerek lavta gibi telli çalgılar icra edilebildiği gibi darbuka ve zil
çalgıları da icrası yapılan çalgıların arasında idi. Aşık musikisinin beste formlarının büyük bir
bölümü orta oyunda ve Karagöz musikisinde de görülebilmekte idi. “Osmanlı medeniyeti
içinde önemli bir yeri olan kahvehanelerin günümüzün kahve anlayışı ile bir anlamı yoktur...
kahvehaneler musiki, halk edebiyatı ve halk menkıbelerinin sergilendiği nezih bir eğlence
yeriydi. Buralar yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini çekmiş çeşitli eserler yazılmıştır. Evliya
Çelebi bile, başta İstanbul kahveleri olmak üzere her gittiği yerdeki kahvenin sayısını
bildirmeyi ihmal etmemiş, en ince ayrıntılarına kadar bilgi vermistir. Kesin olarak
söyleyebiliriz ki o yıllarda kahvelerin egzotik bir havası vardı.”5

1

Halk şairi: İlk defa ne zaman kullanıldığını tespit edemediğimiz bu terim, “Saz Şairi” karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Kanaatimizce “Halk Şairi” terimi, saz çalmasını bilmeyen kişileri içine almalıdır.
2
Halk ozanı: “Halk Şairi” ifadesindeki “Şair” kelimesinin sözde Türkçeleştirilmesi ile türetilen yanlış bir
adlandırmadır; kaldı ki “halk” kelimesi de Türkçe değildir. İşin ilginç yönü bu söyleyişlerin yanlış olduğunu
söylediğimiz zaman saz şairleri de, kendilerince daha “havalı” bulunduğu için bu söyleyişte ısrar etmektedirler”
Prof. Dr. Sakaoğlu,S., Ozan, Aşık Saz Şairi ve Halk Şairleri Kavramları Üzerine, “Türk Halk Musikisinde Çeşitli
Görüşler, Salih Turan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Sf.219”
3
Kahveler veya kahvehaneler Türk kültürünün önemli mekanlarındandır. “Aşık Kahveleri” olarak taadlandırıla
bilir. 16. yüzyılda kendini göstermeye baslamıs 18. yüzyılda askeriyeden dolayı YeniçeriKahvesi durumuna
gelmiş daha sonra Bektaşi Kahvesi olarak anılmaya başlamıştır. Ancak Bektaşitekkelerinin kapatılması üzerine
anlam değişikliğine de uğrayarak Semai Kahvesi ismini almıştır.
4
Nazmi Özalp (1986). Türk Musikisi Beste Formları, Ankara: T.R.T Yayınları, Sf. 30
5
Nazmi Özalp (1992). Türk Musikisi Beste Formları”, Ankara: TRT Yayınları Sf. 31
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Aşık Musikisinin Beste Formları
1)Divan:
Divan beste formunun terimsel anlamı:
“1.Halk müziğinde 18 perdelik ses alanı,oktav.
2.Bağlama ailesi çalgılarından divan sazının kısa adı.
3.Halk edebiyatında bir siir biçimi.
4.Halk müziğinde bir uzun hava türü.
5.Bir halk müziği makamı.Kulakta Hüseyni makam tadı bırakan kendine özgü
ezgisiyle,divan biçimindeki siirlerle,uzun hava tarzında okunun eser.
6.Divan edebiyatı sairlerinin siirlerini topladıkları kitap, antoloji.”6
Cinuçen Tanrıkorurun dediği gibi:
“Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan bu türe saz şairlerince divani de denir.Kendine
mahsus bir bestesi vardır.Aruzun failatün failatün failatün failün kalıbını kullanarak gazel
murabba,muhammes ve müseddes nazım şekli ile yazılırlar.”7Divanlar çoğunlukla yazı türü
olarak gazel şeklinde söylenmiştir. Halkedebiyatımızdaki müstezatlara8 benzetmek amacıyla
failatün failün kalıbına göre deyazılmış örnekleri bulunmaktadır.Divanlar beste yapıları
itibariyle diğer formlara oranla daha özgün bir yapıyasahip bestelerdir.Saraylarda icra edilen
ve oldukça ihtişamlı olan eserlerlekıyaslandığında çok daha sadedirler ve halk müziğindeki
uzun havaları anımsatan geçişbölümlerine de sahiptirler. Zaman zaman her mısrası aynı
melodiyle renklendirilmişdivan örneklerine de rastlamak mümkündür. Divanlar daha çok
hüseyni, hicaz, muhayyer, uşşak, şehnaz gibi makamlardabestelenirler ve usul olarak da nim
sofyan,sofyan usullerini kullanırlar.
“Divanlar pesten tize doğru asama asama yükselen bir yürüyüş gösterirler. Her aşama
ezgi bakımından ayrı bir renk taşır ve ayrı tat verir.Her birinin ayrı ayrı adı vardır.”9
Eserler büyük bir çoğunlukla saz payı adı verilen açışlarla başlar, birinci mısrayı diğer
mısralar takip eder ve orta bölpmde resitatif kısım icra olunur. Türk Halk Musikisi tavrına
daha çok yatkın olan divanları; klasik musikinin teknik, icra ve kurallarına göre
değerlendirmemek gerekir. Divan bestekarları eserlerini karmaşık kalıplardan uzak, içlerinden
geldiği gibi sade bir biçimde dile getirmişlerdir.
Divan müzik formunun genel özellikleri şunlardır:
1)Sözleri her mısrada farklı ezgilerle bestelenir.
2)Esere aranağme ile girilir.
6

Mehmet Özbek (1982). Türk Halk Müziği El Kitabı 1 Terimler Sözlüğü, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı
Yayınları
7
Cinuçen Tanrıkorur (1999). Osmanlı Musikisi,” Osmanlı Medeniyeti Tarihi II”, İstanbul: Feza Gazetecilik A.Ş,
sf. 535
8
Müstezat: Aruz ölçüsünün mef’ülü mefa’ilü, mefa’ilü, fa’ilün kalıbındaki her dizesine, Mef’ilü, Fa’ilün
kalıbında bir artık dize eklenerek söylenmis bir şiir biçimi...
9
Mehmet Özbek,.a.g.e., Sf. 63
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3)Eser arasında geçen saz kısımları genellikle aynıdır.
4)Eğer divan beste altı beyitten olusuyorsa ilk üç mısra farklı ezgilerden
oluşur,dördüncü beyit serbest okunur,beşinci ve altıncı beyitler ise farklı ezgiler çalınırken
eser ritmik bir yapıyla sürdürülür.
5)Divanın sözleri dört beyitten olusuyorsa ilk üç mısra farklı melodilerden
oluşur ve son beyit serbest icra edilir.
Divan Örneği:
Ben şahii badeyim dostlar demim yad eyleyin
Kabrimi meyhane enkazıyle bünyad eyleyin
Ah... Kabrime kandil için bir köhne sağer vakfedin
Aman aman aman aman of
Nevruzi Divan
2) Mani:
“Yedi heceli dört dizeli bir halk şiiri biçimi;bu biçimdeki şiirlerle oluşturulan müzik;
me’ni, me’eni, mahnı;” Mani’nin, birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan şekli yaygın
olarak bilinir”10
Maniler ayaklı ve cinaslı olarak iki bölümden oluşmaktadır.Maniler içerdiği konuları
itibariyle Türk toplumunun kısa bir özetidir.Sözleri otantiktir.Ayak kelimesi Klasik Türk
Musikisindeki makam terimi ile aynı görevi üstlenmektedir. “
Ayak teriminin Türk Halk Musikisi çerçevesinde taşıdığı anlamları da şöyle
sıralayabiliriz;
I-A- Aşıkların birbirlerini mat etmek için verdikleri bir sözcük, kafiye olarak kullanılır
ve karşılıklı kafiye vermek suretiyle atışmaları devam eder. Bu atışmalar sırasında, ayak
kelimesinin: Dar ayak, dar kapı, kapanık ayak, döner ayak gibi değişik adları kullanılır.
B- Atışmaların aynı kafiye ile karşılaşması zor hatta mümkün olmayan bir dereceye
gelmesi durumunda, saz sairlerinin değişik bir kafiye ile söze devam etmesi şeklidir. Bu
durum karşı taraf için de zorunlu olur.Özellikle Doğu Karadeniz yöresindeki icralarda.
C- Türkü yakmada yani beste yapmada ise Ayak verme üç şekilde bir icra içinde
olmaktadır.
a- Kısa süreli ve belli bir seyirde serbest ritimli bir icra, buna yol gösterme de denir.
b- Birkaç motif veya ölçüden olusan usüllü melodi. Bu melodi besteye girmeden evvel
veya beste arasında çalınır.
c- Enstrümantal özelliği olan iki kalıp melodiden olusan beste.
II.- Enstrümanla ilgili Ayak terimi.

10

Mehmet Özbek, a.g.e.,Sf. 130
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A- Sazın sapı üzerindeki herhangi bir sesi kusatan (veren) iki bağdan burgu tarafına
yakın olan ile gövdeye dönük tarafta bulunan ve ses vermeye yarayan bağlar.
B- Sazın sapı üzerinde gövdeye en yakın perde ile burgulara en yakın perdeler.
C- Melodiyi karar perdesine götüren son melodik yapı. Buna son motif de
denilmektedir.
D- Bir tür aranağme anlamına gelen koda veya kodetta ki bestenin sonuna yaklasırken
ezginin biraz daha genislemesi ve yavaslaması ile melodiyi karar perdesini ileten seyir şekli.
E- Kadans, özellikle Azerbaycan, „mugan“ sanatında melodiyi karar perdesine götüren
melodik yapı.
F- Yer- Zemin adları ile gösterilen melodik icrada melodinin ritmini bildiren ses.”11
“Anadolu Türklerinin “mani”, Azeri Türklerinin “bayati” dedikleri bu şiir biçimini
Kazan ve Kırgızlar “aytipa, kayım, öleg”; Step ve Kırım Tatarları “çıng,çink”, Özbeklerde
“aşule, koşuk” diye adlandırırlar.”12
Manilere yapılan bestelere de yine mani ismi verilmektedir.Halk müziğimizin sözlü
eserlerinin büyük bir bölümünün sözleri mani türündendir. Manilerde makam olarak en çok
hüseyni,hicaz,uşşak,muhayyer,karciğar
kullanılırken;usul
olarak
da
nim
sofyan,sofyan,düyek,devr-i hindi kullanılmıştır. Mani okunurken manici durup taksimi dinler
ve melodinin akışına göre seyrine devam eder.
Mani örneği:
1.Manici:
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletme çok ağlarım
Yaman çağımdır benim
2.Manici:
Dağları dağlasınlar
Görenler ağlasınlar
Yarimin çevresiyle
Yaramı bağlasınlar

11
12

Fikret Kutluğ (2000). Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık 2000, Sf. 503- 504
M.Hasan Göksu(1996). Manilerimiz, İstanbul: Say Yayınları,Sf.VII
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3.Manici:
Şu dağlar ulu dağlar
Gölgesi koyu dağlar
Ben derdimi söylesem
Gün durur bulut ağlar.
A/A/B/A----A/A/B/A----A/A/B/A “13
“Maniler, usta maniciler tarafından Semai Kahvelerinde, mesire yerlerinde, eğelence
aleminde hazırlıksız olarak sözleriyle besteleri aynı anda okunurdu.Halk musikimizdeki
Hoyrat ve uzun havalara benzeyen bu form sanat musikimizde değişik bir üslupla icra edilirdi.
Semai Kahvelerinde Semai okuyan sanatkar semaisini bitirdikten sonar, ya kendisi ya da bir
baska manici aynı perde ve aynı makamdan mani okumaya başlardı.Her iki mısradan sonra
saz payı bulunur, bir yarısma niteliğinde olduğundan, istenirse saatlerce uzayabilirdi.”14.
Manilerdeki atışmalar doğaçlamaya dayalı yapıldığından keskin bir zekaya sahip olmak
gerekmektedir.
3)Semai:
Türk Halk Edebiyatının nazım şekillerindendir. Klasik musikimizdeki semailerden
farklı bir beste formudur. “Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılmıs halk siiri,bu şiir ile özel
ezgisinin oluşturduğu bütün"15 olarak tanımlanmaktadır.
Aruz vezninin:
Mefailün-Mefailün-Mefailün-Mefailün kalıbı üzerine yazılan şiirlerin besteleniş halidir.
Semai eserlerin çoğunlukla basında,orta kısmında ve son bölümlerinde sazpayları bulunur.
Semailer; irticalen, doğaçlamaya yönelik yapılan, icra yeteneğinden çok; önceden hazırlanan,
bilinen eserlerin sunuluşudur. Semailer makamların özelliklerine, seyirlerine dikkat edilerek
ve belli bir ritmik yapı içerisinde okunurlar.Aşık sanatının,çok ciddi bir hazırlığı talep eden
özellikleri vardır.
Bunlardan başka ve belki de çok daha zor; elif-be’nin şiirin sözlerinde özel olarak
kullanılması veya kelimelerde dudak değmez (b-p-m) harflerini,dil dönmez (r-e) harfleri
olmaksızın kullanılması,sesli harfleri (gürültülü) ya da noktasız harfleri belli bir kuraliçinde
kullanmadan şiir yazmak gibi zorlukları içeren,belli konuya ait ödevlerinverilmesi ve bu
ödevlerin icralarının istenmesi gibi.
Semai örneği:
Bugün ben bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
13

NidaTüfekçi(1992). “Aşıklarda Müzik”, // Salih Turan, “Türk Halk Musikisinde Çeşitli Görüşler”, Ankara:
KültürBakanlığı Yayıncılık, Sf. 228
14
Mehmet Nazmi Özalp,.a.g.e., Sf. 48
15
Mehmet Özbek., a.g.e., Sf. 162-163
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Gülün seftalisin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
Bağın duvarını aştım
Kırmızı gülüne koştum
Öptüm sardım helallaştım
Ne bağ duydu ne bağbancı
Gevheri
4)Kalenderi:
”Saz şairlerinin Divan edebiyatından etkilenerek murabba, muhammes gibi şiir türlerine
benzeyen tarzdaki söyleyişleridir.”16
Kalenderiler aruz vezninin:
Mef ülü-Mefailü-Mefailü-Feilün kalıbını kullanırlar. Ancak zaman zaman daha farklı
vezin kalıpları da kullanılmıştır. “Bazen müstezatlar gibi (mefülü-failün) veznine göre
“ziyadeli” ve “ayaklı” kalenderi olduğu gibi hecenin (4+4) duraklı 8’li veznine göre
söylenmiş kalenderileri de vardır”17 Kalenderilerin bestelenmiş hallerine de aynı isim
verilmektedir. İçerik bakımından sevgiden, hasrete; yergiden, hicive kadar bir çok konuyu
kapsamaktadır.
Klasik formdaki makamlara ve usullere yatkın bir Aşık Beste formu olan kalenderi;
genellikle hüseyni, hicaz, muhayyer, uşşak, bayati, dügah gibi makamlarla; aksak, curcuna
gibi usullerle bestelenmişlerdir. Bestecisi belli olmayan kalenderiler de mevcuttur. Halk
arasındaki tabiri ile “Anonim”18olarak bestelenmiş örnekleri de bulunmaktadır.
“Eğitim görmüş, ya da büyük şehirlerde bulunarak böyle çevrelerle ilişki içindeki saz
şairi, aruz ölçüsüyle kalenderi söylese de, saz şairlerinin çoğu hece ölçüsünü ve koşma
biçimini kullanırlar.Çünkü şiirin özelliği kalender meşrep bir biçimle söylenmiş ya da
yazılmıolmasıdır.”19
Kalenderi Örneği:
Asalet bir altın idi pul oldu
Türlü türlü bedenler çul oldu
İmanın yolu keseden gideli
Kimi pula kimi kula kul oldu

16

Cinuçen Tanrıkorur, Osmanlı a.g.e., sf. 539
Mehmet NazmiÖzalp, a.g.e.,Sf. 36
18
Anonim: İlk kez nerede ve ne zaman söylendiği belli olmayan ama halk tarafından benimsenmiş, birolguya
verilmişaddır. Anonim Halk Edebiyatı, Anonim Türkü...
19
Mehmet Nazmi Özbek, a.g.e.Sf. 103
17
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5)Müstezat:
Divan Edebiyatında ve Halk Edebiyatında ortaklaşa kullanılmış olan bir nazım
biçimidir.
Aruz vezninin sadece :
Mefülü-Mefailü-Failün
Mefülü-Failün(Faülün)
kalıpları kullanılmıştır. Müstezatlar daha çok serbest yapılı şiirlerdir. Müstezat; kelime
anlamı olarak “artması istenen, çok” anlamlarını taşır. Gazelden türetildiğinden bir nevi uzun
hava olarak da adlandırılır. Müstezatlar yapısı itibariyle bir uzun hece ve ardından bir kısa
hecenin gelmesiyle oluşurlar.Bu sistem aynı şekliyle devam eder. Müstezatların diğer bir
özelliği de gazel ve şarkı formlarına göre değişikliklere uğramasıdır.20 Bu şiir formunda
yazılmış olan birçok eser; gerek büyük gerekse küçük beste formlarında klasik musikimizde
de bestelenmişlerdir.
Halk şairlerince müstezat olarak yazılan şiirlere yapılan bestelere de “müstezat”
denilmektedir. Eserler bestelenmiş oldukları makamın seyrine göre melodik bir yapı
kazanırlar. Müstezatlarda konu olarak aşktan, hasrete; ayrılıktan, siteme kadar birçok konuyu
işlemek mümkündür.
Beste Şeması:
----------A Kafiyeli
----------B Kafiyeli
----------C Serbest
----------D Kafiyeli
Müstezat eserler daha çok klasik müziğimizde Uşşak, Hüseyni, Muhayyer, Hicaz,
Beyati makamlarında bestelenmiş olup saz açış kısımları ve de aranağmeleri hareketli
motiflerden oluşan beste formlarıdır.
Müstezat Örneği:
Aşkın ezeli aşıka ilham-ı Hudadır
Bir neşve-nümadır
Emrah kuru laf istemez illa hüner ister
Rah-ı Hakkı bilmem
(aman aman)
Hak-i der-i dildaredegerçi fukaradır
Amma şuaradır
(aman aman)
Aman aman aman aman aman
Yandım yandım yandım sene gurban
Öldüm öldüm öldüm sene heyran
20

Müstezat formundaki şiir, eğer şarkı şeklinde ise kafiye düzeni de sarkılarda olduğu gibi düzenlenir. Gazel
şeklinde ise gazel formuna göre biçim alır.

9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Aşık Emrah
6) Koşma:
Koşmayı:
“Genel anlamıyla bir olay,bir durum üzerine,ya da içinde bulunan bir duygu dürtüsüyle,
düzüp-koşma yoluyla söylenmiş halk şiiri; koşuk.”21 olarak tanımlayabiliriz.
Koşma halk edebiyatımızda sıklıkla kullanılmış bir şiir formudur.“Dörtlüklerin kafiye
düzeni;baba (xaxa veya bbaa) ccca ddda olan ve heceningenellikle 6+5 veya 4+4+3 duraklı
kalıbıyla yazılan şiir türü”22 olarak nitelemekmümkündür. Koşma kalıbı “Anadolu
Türkleri’nin milli vezinidir.”23Bu formda aşka dair birçok konuyu işlemek mümkündür ve bu
tür eserlerde “güzelleme”24 havasını da görmek mümkündür.Koşmaların kafiye biçimleri Batı
şiirindeki “sonelere” benzemektedir. Koşmalar musikimizdeki daha çok uşşak, beyati,
muhayyer makamlarında; nim sofyan,sofyan,düyek usullerinde bestelenmektedir.
Koşmaların icra sunumu şöyledir:
Eserlerin başında ve sonunda sazların icra edecekleri saz payı bölümleri
bulunmaktadır.Baş kısımlarında sazendelerin yapacakları taksimler için biraz zaman
bırakılır.Sözlerin icra edildiği bölümlerde her mısra “aman” sözcüğü ile
belirtilmektedir.Koşmaların üçüncü bölümleri eserin meyan kısımlarıdır.Bu bölümde
makamın tiz durağı gösterilir ve böylelikle makamın genislemesi yapılmış olur.
“Koşmalar konularını sosyal, felsefi, siyasi ve günlük olaylardan alırlar.Aşk üzerine
söylenmiş, duygusal koşmalar da vardır.İşledikleri konulara göre Güzelleme , koçaklama
taşlama vb.türlere ayrılırlar.Halk ağzında koşma yerine çoğunlukla türkü, mani, koşuk, deme,
yır sözcükleri kullanılır. Eski yazılı kaynaklarda koşma değil koşuk sözcüğünün kullanılmış
olması, koşmanın sonradan kuramcılar tarafından üretilen bir terim olduğu düşüncesini
uyandırmaktadır.”25
Koşma (Koşuk) Örneği:
Alp Er Tonga öldi mü ?
Issız Ajun kaldı mu ?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yurtılur.
Uluşup eren börleyi,
Yırtın yaka ırlayu,
Sıkrıp üni yurlayu,
Sığtap közi örtilür.
21

Mehmet Özbek,.a.g.e. Sf. 121
Cinuçen Tanrıkorur,sf. 540
23
Mehmet Nazmi Özalp, Sf. 38
24
Güzelleme: Koşma ve semai nazım biçimlerini kullanarak herhangi bir nesneyi övme sanatıdır.
25
Mehmet Özbek,a.g.e.,Sf. 121- 122
22
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7)Yıldız:
Besteleme tekniği olarak kendine özgü bir yapıya sahip olan ve genellikle sekizli ya da
on birli hece kalıplarından oluşmuş halk şiirlerine verilen bir isimdir. “Adını bestenin içindeki
“yıldız, sarı yıldız, mavi yıldız, kervan kıran” gibi terennüm bölümlerinden alır.”26
Yıldız beste formunda daha çok gülizar, uşşak, karciğar, muhayyer makamları ile
düyek, nim sofyan, sofyan usulleri kullanılmıştır.
Eserlerin dördüncü bölümleri; “Leylim leylim, Sarı yıldız” kelimeleriyle
bitirilmektedir.“Yıldızların her eserde aynen tekrar eden özel bir melodik kuruluşu
yoktur.”27Bu formdaki eserlerin kimi kısımları her bölüm sonunda tekrar edilir.
8) Destan:
”Eski zamanlara ait olağan üstü olayları konu alan şiir; bir kahramanlık hikayesi ya da
bir olayı anlatan,koşma biçiminde,hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmış, müzik eşlikli ya da
eşliksiz söylenen halk şiiri.”28 olarak tanımlanabilir.Destanlar Türk Halk Edebiyatının en
önemli olaylarını kapsayan şiir ve düzyazı formlarıdır. ”Milletlerin geçmişlerindeki
kahramanlıklar ve önemli olaylar, sözlü anlatım geleneği içinde zamanla olağanüstü
olaylara,efsanelere karısarak zenginleşir.”29 Konularını mitolojik olaylardan aldığı gibi güncel
olaylar,savaşlar,önemli geceler destanlar için kullanılabilecek malzemeyi oluşturabilir.
”Destan aşık havalarının en uzunudur.Bu ortamda daha çok aşk ve kahramanlık
destanları söylenirse de savaş, kavga, deprem, yangın, sel felaketleri, salgın hastalık gibi
toplumu derinden etkileyen olaylar; eşkıya ve ünlü kisilerin hayatları destanlarda çok işlenen
konulardır. Bunlarla birlikte aşıkların zihninde çok sayıda taşlama öğütleme, atasözleri,
hayvanat destanları ve yaş destanları vardır.”30Destanlarda konunun önemine ve şiirin
yazımına göre mısra sayıları değişmekte, kimi destanlar yüzden fazla mısradan oluşmaktadır.
Destanların Kafiye Düzeni:
B-A-B-A (ya da X-A-X-A)
C-C-C-A
B-B-B-A
D-D-D-A
Halk edebiyatının bu tarz siir sekillerine yapılan bestelere yine aynı isim olarak destan
denilmektedir.Destan okumak ayrı bir sanat ve üslup içermektedir.Vezin ve konu bakımından
koşmalara da benzetilmektedir ancak daha kapsamlı ve daha ihtişamlıdır.

26

Mehmet Nazmi Özalp, a.g.e., Sf. 38
Klasik formdaki terennümlere benzer. Tennenni...
28
Mehmet Özbek, a.g.e.,Sf. 58
29
Cinuçen Tanrıkorur, a.g.e., sf. 535
30
Mehmet Özbek a.g.e.,Sf. 59
27
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Önemli destanlardan bazıları:
-Oğuz Kağan Destanı
-Köroğlu Destanı
-Manas Destanı
-Yaş Destanı
-İlyada ve Odessa Destanı
-İranlıların Şeh-namesi
Bestelenme Tekniği Açısından Destanlar ;
1) Destanlar ağır yapılı bestelerdir,
2) Büyük bir çoğunlukla Klasik Türk Müziğindeki rast, mahur
bestelenirler,

makamlarıyla

3) Usul olarak 5/8’lik Türk aksağı ya da 10/8’lik curcuna usulleri kullanılarak
bestelenirler,
4) Destanların baş kısımlarında aranağmeyi andıran sadece sazların icra edecekleri
kısımlar bulunur,
5) Bentler arasında aynı saz kısımları çalınır,
6) Sözlü bölümler serbest icra edilirler,
7) Her mısrası farklı ezgilerle bestelenir,
8) Eser biterken saz payı olarak birkaç ölçü sözsüz icra edilir,
9) Eser arasında Halk Müziğindeki gibi yol gösterme açısları vardır,
Destan Örneği:
(Aman...)Bir güzel ki on yaşına girince
Gonca güldür hem (henüz) açılır
On birinde gonca diye koklarlar
On üçünde cevrü cefa çekerler
On dördünde hamre sekere benzer
Hey ey ey ...aman
(Ah...)On beşinde güzelliğin çağıdır
On altıda gören aklın dağıdır
On yedide göğsü cennet bağıdır
Uzanır kameti selviye benzer
Aman...
12
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(Ah...) On sekizde hem artırır zarını
On dokuzda terk eylemiş arını
Yirmisinde gözetir şikarını
Zencirlerden kopmuş arslana benzer
Aman...
(Ah...)Yirmi beşten bıyıkları burulur
Otuzunda akar sular durulur
Otuz beste hep günahlar sorulur
Yalana karışmıirfna benzer
Ey ey ey aman
(Ah...) Kırk yaşında gazel dökülür bağlar
Kırk beşinde günahlarına ağlar
Ellisinde insanlara bel bağlar
Dağ başında çökmüs dumana benzer
Aman aman
(Ah...)Elli beşte sızı iner dizine
Altmışında duman çöker gözüne
Altmış beşte hiç bakılmaz yüzüne
Ahreti gözetir Süphan’a benzer
Aman aman
(Ah...) Altmış beşten sonra beller bükülür
Bütün damarlardan kanlar çekilir
Gel gel diye toprak çağırır
Geldi geçti simdi yalana benzer
Aman aman
Beni ağlatma ki sen de gülesin
Leyli leyli leylim ha leylim
Hem muradan,hem maksudan eresin
Yavrum yavrum ha yavrum
Yaş Destanı
9) Kerem-Kesik Kerem:
Türk Halk edebiyatının önemli şairlerinden olan Aşık Kerem’in şiirlerine yapılan
bestelere verilen isimdir.Kerem ve Kesik Keremler Klasik Türk müziğindeki muhayyer,
uşşak, bayati, hüseyni makamları ve nim sofyan, düyek usulleri kullanılarak
bestelenirler.Eserler anonim yapılıdır ve eser içerisinde “Aslı” ismi geçmelidir. Dörtlükler
arasında sadece sazların icraları için bölüm varsa, esere Kesik Kerem ismi verilir. Eğer eserde
saz payı yoksa o zaman Kerem olarak adlandırılır.
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Kerem-Kesik Kerem’ler incelendiğinde:
• Kerem eserlerde sözler çoğunlukla dörtlüklerden oluşur,
• Her dörtlükten sonra iki mısradan oluşan bölümler vardır,
• Eserler saz kısımlarıyla başlar,
• İlk dörtlüğün ezgileri makamın güçlüsünü gösteren perdelerde dolanır,
• İkinci dörtlükte eser karar perdesine yönelir,
• Son olarak da saz payı ile eser bitirilir.
Kesik Kerem Örneği:
Duman duman olmuş karşıki dağlar of
Çözülmüş siyenci anem anem anem bozulmuş bağlar oy
(Ya...)Bülbülün yatağı bahçeler bağlar of
Garibin yatağı anem anem anem kahveler hanlar oy
(Ya...)Hastanın halından ne bilir sağlar of
Döşek melül mahzun anam anam anam yastık kan ağlıyor of of
10) Ayvaz:
Türk Halk Edebiyatında Köroğlu’nun yardımcısı, arkadaşı olarak tanınan Ayvaz, aynı
zamanda şairdir ve zaman zaman Köroğlu ile saz çalar.
Köroğlu’ nun bir şiiri:
Siyah kakülleri dökmüş
Kızıl güllere, güllere
Ela gözlerini dikmiş
Đnce yollara, yollara
Gel Ayvaz’ ım dolaşalım
Çamlıbel’ lere bellere
Okunsun aşkın kitabın,
Komadın aşkın tabı
Akıttın çeşminin abı,
Döndü sellere sellere
Gel Ayvaz’ ım dolaşalım
Çamlıbel’ lere bellere
Bu tür şiirlere “Ayvaz” adı verilir. Klasik Türk Müziğindeki usullere göre Türk Aksağı
usulu kullanılır. Makam olarak Karciğar, Uşşak sıklıkla kullanılır. Eserler melodik seyirlerine
göre “Yıldız” beste formuna benzer. Bestelerde teslim ve terennüm bulunur ve içinde “anam,
of, yar” gibi kelimeler kullanılır. Saz payları eserlerin başında ve sonunda icra edilirler.
Bentler arası saz payı yoktur.
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11) Şairleme:
Türk Halk Edebiyatındaki hece vezninin ve koşmanın, bu şiirlere yapılan bestelerin
genel ismidir. Dörtlükte ilk üç mısra kendi arasında, diğer dörtlüklerin son mısraları ilk
dörtlüğün son mısrası ile kafiyelidir.
abc
abc
abc
xxx
Makam olarak; genellikle muhayyer, hüseyni, uşşak kullanılır.Usul olarak;genellikle
sofyan, nim sofyan kullanılir. Eser arasında saz payları vardır, zaman zaman başta da
kullanılır. Melodik yapı bentlerde saklıdır.
12) Dübeyt:
Çoğunlukla uşşak, karciğar, nimsofyan, sofyan usulleriyle bestelenen ancak günümüzde
unutulan Aşık Müziği Beste formudur. Divan edebiyatındaki Rubai türündendir. Beyitler
halinde bestelenirler. Mefa’ ilün/ Mefa’ ilün/ …/ kalıbı ile yazılır. İki beyitten başka bir
beyitte eklenebilmektedir. Üç beyitte kafiyelidir.
13) Kayabaşı:
Koşmaya benzeyen bir beste formudur. Ancak günümüzde unutulmuştur.Eserlerin
başında ve sonunda sazların icra edecekleri saz payı bölümleri bulunmaktadır.Baş
kısımlarında sazendelerin yapacakları taksimler için biraz zaman bırakılır.Sözlerin icra
edildiği bölümlerde her mısra “aman” sözcüğü ile belirtilmektedir.Koşmalar gibi üçüncü
bölümleri eserin meyan kısımlarıdır.Bu bölümde makamın tiz durağı gösterilir ve böylelikle
makamın genişlemesi yapılmış olur.
14) Ninni:
Annelerin çocuklarını uyuturken söyledikleri manzum parçalara ninni denir. Her
mısradan sonra “ninni” sözcüğü tekrarlanır. Usulsüz ve mahallidir. Zaman zaman gazel
şeklinde okunup, belli bir sazın taksimi şeklinde devam eder.
Ninni Örneği:
Dere dibi saz olur ninni
Gül açılır yaz olur ninni
Ben yaruma gül demem ninni
Gülün ömrü az olur ninni
Ninni yavrum ninni
Hu Hu Hu Hu ninni
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SONUÇ
Geleneksel musikimizde Halk Müziği ve Saray Müziği adı verilen „Klasik Musiki“
arasında bir geçişi temsil eden Aşık musikisi çok çeşitli beste formlarından oluşturmaktdır.
Bu beste formları kimi yerde Halk Musikisine o kadar çok benzemektedir ki; arasındaki farkı
ancak Türk Halk Musikisine yatkın, her iki formu da çok iyi bilen kişiler tarafından fark
edebilir. Bu çalışmanın sonucunda geleneksel musikimiz içerisinde çok özel bir yere sahip
olan Aşık Musikisi üzerine bir değerlendirme yapmış ve beste formlarını bir bir ele alıp
nüanslarını , kullanım yer ve tekniklerini açıklamış bulunmaktayız. Öyleki formlar arası
bağlantı göz önüne alındığında Aşık müziği beste formları ile klasik müziğimizdeki
makamların aynı olduğu sadece isimlerinin farklı olduğu görülmektedir.Örnek vermek
gerekirse Kesik Kerem formundaki eserlerin makamsal müziğimizdeki karciğar, muhayyer
makamarıyla örtüştüğü görülmektedir. Bu örmeklendirmeler yukarıdaki çalışmamızda detaylı
olarak ifade edilmiştir.Sadece bu değerlendirme ve gözden geçirme bile musikimizin ne kadar
geniş bir coğrafi alanda ve çok çeşitli melodik yapıları içinde barındırdığı gerçeğini bizlere
sunmaktadır.
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SİYASAL TOPLUMSALLAŞMADA SEÇMENLERİN SİYASAL TERCİHİNE
SOSYAL UNSURLAIN ETKİSİ; KARAMAN İLİ SEÇMENLERİ ÜZERİNE BİR
ALAN ARAŞTIRMASI∗

Dr. Fadime DİLBER1
ÖZ
Siyasal toplumsallaşma, siyasal tutum ve değerlerin birey tarafından benimsenmesi ve
bir toplum için gerekli norm ve değerlerin bireylere öğretilmesi sürecidir. Toplumun siyasal
kültürünü bir nesilden bir diğerine aktarmakta ve birey içinde yaşadığımız toplumda, bir birey
olarak toplumun ortaya koyduğu değerleri öğrenerek, uygulayarak toplumun ortaya koyduğu
düşünce ve değer biçimlerini kabullenmektedir. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden bir
süreç olan siyasal toplumsallaşma bireyin toplumun bir parçası olan siyasal kültür ve siyasal
sistemle birleşmesini sağlamaktadır. Bu çalışmamızda Siyasal tercihlerin oluşmasında da
sosyoekonomik olan birçok değerler bireyleri etkilemekte ve tercihlerine yön vermektedir.
Bu sosyal unsurların siyasal tercihimize ne düzeyde etkili olduğunu ortaya koymak amacıyla,
Karaman İli seçmenlerinin siyasal tercihlerini etkileyen sosyal unsurların etkisini ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Karaman ili merkez mahallelerinde yapılan yüz yüze anket
uygulaması yapılarak 703 seçmene ulaşılmıştır. Elde edilen anket verileri SPSS paket
programında analiz edilmiştir. Seçmen tercihini etkileyen sosyal unsurların çözümlemesi
yapılmıştır. Karaman İli seçmeninin siyasal tercihlerinin oluşmasında etkili olan sosyal
unsurlardan “aile, eş ve medya” en önemli unsurları oluştururken, hemşerilerim, okul ve ünlü
kişilerin tercihi gibi unsurlar ise en önemsiz unsurları oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Siyasal Toplumsallaşma, Siyasal Tercih, Seçmen Davranışı
THE EFFECT OF SOCIAL ELEMENTS TO VOTERS’ POLITICAL PREFERENCES
IN POLITICAL SOCIALIZATION; A FIELD RESEARCH ON KARAMAN CITY
VOTERS
ABSTRACT
Political socialization is a process that includes individuals’ adoptation of political
attitudes and values and teaching norms and values required for a community to individuals.
It transfers the political culture from one generation to another , and in the society in which
we live for individual it accepts public’s thoughts and values by learning and applying them.
Being an ongoing process along individuals’ life, political socialization provides an
integration of the individual with political culture and system. In this study, many socioeconomical values affect individuals and direct their preferences in formation of political
preferences. In the aim of findig out how much these social elements affect our political
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preferences, it is aimed to show social elements that affect Karaman voters’ political
preferences. 703 voters in Karaman neighbourhoods have been reached by face to face
interviews. Achieved data has been analyzed by SPSS package program. The examination of
social elements that affect voter preferences has been done. While “family, partner and the
media” are the most important factors in Karaman city voters’ social preferences; “fellow
citizens, the school and celebrities’ preferences” are the least important elements.
Key words: Political Socialization, Political Preferences, Voter Behavior
1. GİRİŞ
İnsanın siyasal davranışları içinde seçimler özellikle demokratik yönetimlerin egemen
olduğu toplumlarda önemli bir yere sahiptir. Seçimler aracılığı ile en etkin siyasal katılım
faaliyeti gerçekleştirirken, seçmen davranışları ve seçimlere katılımda birçok araştırmanın
konusunu oluşturmaktadır. Bireylerin yaşadığı toplum içinde yer alan birçok faktörler,
bireylerin davranışlarının oluşmasında ve şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bunların başında
aile, eğitim, arkadaşlar ve sosyal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve dernekler, mensubu
olunan cemaatler, siyasi partiler, ideolojiler ve kitle iletişim araçları gibi unsurların etkisiyle
bireylerin siyasal tercihleri oluşmaktadır. Bu unsurlar bireylerin tercihlerine yön vermekte
bireyler bu doğrultuda tercih yaparak siyasal katılım göstermektedirler.
Siyasal toplumsallaşma sürecinde birey siyasal çevre ile etkileşim halindedir. Bu
etkileşim sonucunda bireyde siyasal sisteme dair bir takım inanç, tutum ve davranışlar
gelişmektedir. Bireyin siyasal sistemle etkileşimi doğrudan ya da dolaylı olabilmektedir.
Etkileşim şekline göre bireyin tutum, davranışları ve sisteme ilgisi farklı yoğunlukta olacaktır.
2. SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA
Toplumsallaşmayı birey düzeyinde düşündüğümüzde ise bu süreç bireylerin toplumsal
değerleri, inançları ve kuralları benimsemeleridir. Siyasal toplumsallaşmada bir toplumda
siyasal sistemin varlığını sürdürmesi için siyasal değerlerin, inançların, kuralların, eğilimlerin
ve davranış kalıplarının siyasal topluma katılan üyelere aktarılması ve benimsetilmesi
gerekmektedir( Dursun, 2006:216-217).
Kaplan’a göre siyasal toplumsallaşma, bireylerin siyasi eğilimlerini ve yönelimlerini,
tutumlarını ve davranışlarını edinmelerini sağlayan süreçtir. Bireylerin toplumun siyasal
yapılarıyla bütünleşmeleri, o toplumun siyasal değer, inanç ve davranış kodlarını edinmeleri
siyasal toplumsallaşma ile mümkün olmaktadır. Siyasal toplumsallaşmanın etkileşimli,
yaygın, dinamik, çatışmalı ve ideolojik nitelikli olması kadar sosyal, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin bütün pratikleri, kurumlar, işyerleri, arkadaşlık grupları ve kitle iletişim araçlarına
kadar yaşam ağının bütün öğeleri siyasal toplumsallaşması etkilemektedir(Kaplan, 1999:14).
Siyasal toplumsallaşma, bir toplumda siyasal kültürün gelişmesi sonucu toplumu
oluşturan bireylerin içinde bulundukları toplumsal ve siyasal çevre ile yaşadıkları sürece
doğrudan ve dolaylı olarak etkileşimleri sonucu, edindikleri siyasal kültürleri oranında ulusal
ve öteki siyasal sistemlerle ilgili görüş, düşünce, tutum davranışların tümüdür(Öztekin,
2001:214).
Siyasal toplumsallaşmanın gelişmesi için eğitim en önemli faktörlerden biridir.
İnsanlar eğitildikçe, eğitim seviyeleri yükseldikçe politika ile ilgili yeni gelişmeleri, yeni
bilgileri öğrendikçe, kendilerini yöneten eski siyasal sistemdeki düşüncelerini, alışkanlıklarını
değiştirmeye başlayacaktır ve yeni yeni alışkanlıklar, davranışlar kazanmaya başlayacaklardır.
( Hungtington ve Domiqez, 1985:9, aktaran; Ali Öztekin)
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Bir toplumda siyasal kültürün ve siyasal bilincin gelişmesiyle, toplumun
siyasallaşması ya da siyasal toplumsallaşma olgusu gerçekleşecektir. Bu olgu sonucu da
toplum, siyasal olaylara daha duyarlı olacak, siyasal olaylara daha çok ilgi duyacak, ülkeyi
yönetenleri tanımaya çalışacak, kendisinin ve toplumun sorunlarını daha yakından izleyecek,
kendisinin ve toplumun sorunlarına daha çok sahip çıkacak, yöneticilerin yanlış ve hatalı
uygulamalarına karşı kitlesel olarak tavır alacak, karşı çıkacak ve onları toplumun istekleri
doğrultusunda yönlendirmek isteyecektir.(Öztekin, 2001:215-216).
Milburn’a göre siyasal toplumsallaşmayı yaşam boyu bir süreç olarak görür. Bu süreç
içinde vatandaşlar, olgunlaşır, bu süreç vatandaşların olay ve olguları “anlamalarına ve
değerlendirmesine” yardımcı olmaktadır(Milburn, 1998:80).
Bireyin toplumsallaşma sürecinin daha spesifik bir parçasını oluşturan Siyasal
Toplumsallaşma ise “siyasal inanç, değer ve davranışların birey tarafından benimsenme ya da
toplum tarafından öğretilme süreci olarak tanımlanabilir”(Kışlalı, 1994:103).
“Siyasal toplumsallaşma, bireyin üyesi olduğu ve vatandaş olarak benimsendiği
siyasal sistemin öngördüğü tutumlar, inançlar ve değerleri kazanma süreci”(Greenberg,
1970:3) olarak tanımlamaktadır. Siyasal toplumsallaşmayı aşamalı, gelişerek örgenim süreci
olarak gören, Sigel ise, siyasal toplumsallaşmanın temel hedefini, “siyasal toplumun bireyini
işlevsel hale getirecek eğitimi vermek ve gelişimini sağlamak,” olarak belirtmektedir(Sigel,
1973:20).
Siyasal toplumsallaşmayı, “toplumsal siyasal çevre ile birey arasında yaşam boyu
süren dolaylı ve doğrudan etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistem ile ilgili görüş,
davranış, tutum ve değerlerinin gelişmesi” olarak tanımlamaktadır(Ergil ve Alkan, 1980:7).
Siyasal toplumsallaşma, bireye siyasal sistemin temel tutum, değer ve davranış
kalıplarını aktarırken, sistemin işleyişini, devamlılığını da garanti altına alan bir süreç olarak
karşımıza çıkmaktadır. “Bu süreçte, insanlara siyasete katılma veya katılmama konusunda
hangi davranışları kabul edilebilir ve insanlar arası ve devletle olan ilişkilerin nasıl olması
gerektiği öğretilir”(Türkkahraman, 2000:23).
İşte bu nedenle de siyasal sistemin uyum içinde devamlılığının en önemli kaynağı
olarak siyasal toplumsallaşma sürecinin “siyasal uyumun toplum tarafından bireylere
aktarılma yolu” olarak özetleyen, önemli bir özelliğini ortaya çıkartmaktadır(Easton,
1970:24). Bu bağlamda günümüzde modern toplum için kitle iletişim araçlarının siyasal
toplumsallaşma adına önemli bir göreve sahip olmaktadır. Çünkü kitle iletişim araçları halk
kitlesinin dünya görüşünü kendi deneyimleri, okulları ve eğitim kurumlarından daha etkili,
çok yönlü ve daha güçlü bir şekilde oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçları, halkın
sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını
karşılanmasında önemli rol oynamaktadırlar(Mora, Siyasal Toplumsallaşmada Kitle İletişim
Araçlarının Rolü, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/siyasalkitle.htm 6 Mart 2012).
2.1. Siyasal Toplumsallaşmanın Ajanları
Siyasal toplumsallaşmanın oluşmasında etkili olan birçok ajan vardır. Aile, eğitim
kurumları, arkadaş çevresi ve sosyal gruplar, siyasal partiler, ideolojiler ve kitle iletişim
araçları gibi ajanlardır. Bunlar;
2.1.1. Aile
Aile insan yaşamında en temel ve ilk toplumsallaşma kurumudur. Yeni doğan bir
çocuk önce aile çevresi içinde toplumsallaşma sürecine girmektedir. Anne ve babaların
çocukları üzerinde çok büyük etkileri vardır. Kültür de çocuk tarafından anne-babanın
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beklentileri doğrultusunda içselleştirilir. Bu ilk öğrenmeler çocuğun ilerideki gelişmesinin
temelini oluşturmaktadır(Özkalp, 2008:106).
Easton ve Dennis, ABD’de çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmalarında siyasal
toplumsallaşmanın dört temel aşamayı içerdiğini söylemişlerdir;(Easton ve Dennis, 1969:
111-114’den aktaran: Gökhan Zengin).
1. Politikleşme aşaması: Çocuğun aile ve okul çevresinin dışında, üstün bir otoritenin
olduğunu fark etmesi.
2. Otoritenin kişiselleşmesi: Bu aşamada çocuk siyasal otoriteyi bir siyasal liderde
simgeleştirir. Bundan sonrada çocuk açısından bu kişi ile siyasal otorite özdeş görülmektedir.
3. İdealleştirme: Çocuk için bu aşamada, kişiselleşmiş siyasal otorite, hata yapmayan,
herkesten daha bilgili, iyiliksever bir “üstün güç”tür.
4. Kurumsallaşma: Bu aşamada birey siyasal öznelerin kişisel niteliklere indirgenmesi
evresini aşar ve siyasal özneler sürekli ve istikrarlı kurumlar haline dönüşmektedir. Bu aşama
ergenlik çağında oluşur ve gençlik ile onu izleyen yıllarda da devam eder.
Ailenin siyasal toplumsallaşma üzerindeki etkisini önemli olarak görmektedir. Ailenin
demokratik yapıda olup olmaması, örneğin aileyi ilgilendiren kararlarda çocuğun
düşüncesinin alınıp alınmaması, çocuğun gelecekteki siyasal davranışlarını etkilemektedir.
Bireylerin eğitim düzeyi ve toplumsal statüleri yükseldikçe aile içindeki kararlara katılma
oranları, siyasal katılım eğilimleri ve siyasal etkinlik duyguları yükselmektedir
(Alkan,1989:69).
Çocukların siyasal yönlendirilmesinde ailenin ilk siyasal toplumsallaşma aracı” olduğu
ifade etmekte Çocuğun, anne-babasının siyasal konularda hem kendisiyle hem de başkalarıyla
yaptıkları konuşmaların etkisiyle anne ve babasının siyasal görüşleri üzerinden bir siyasal
kimlik inşa ettiğini ve siyasal tercihlerini belirlediğini savunmuştur ve siyasal görüşleri
üzerine konuşan anne-baba, bu yolla siyasal kimliklerini çocuklarına aktarmaktadır(Ventura,
2001:666).
Siyasal toplumsallaşma sürecinde, siyasal parti kimliğinin aşılanmasında aile en büyük
faktördür. Ailede anne- baba-çocuk arasında siyasal bilgi alışverişinin olması çocukların
küçük yaşta bir siyasal partiyi ve anne-babanın desteklediği siyasal parti olma olasılığını
arttırmaktadır. Eğer anne ile baba arasında kimliği benimsenen parti konusunda uyum varsa,
çocuğun da aynı partiyi desteklemesi, doğal olarak daha büyük bir olasılıktır(Aydın ve Özbek,
2004:148).
Ailenin siyasal toplumsallaşma sürecine olan etkisi açıktır. Çünkü aile çocuğun dış
dünyaya açılan ilk penceresidir. Çocuk otorite ile ilk bağlantısını ailede sağlar. Yapılan
araştırmalar ailenin oy davranışı ile çocukların siyasal davranışları arasında ilişkilerin
olduğunu ortaya koymuştur. Aile üyeleri bazı siyasi değerleri ve tutumları bilerek ve isteyerek
çocuğuna aktarırken, bazen ise çocuklar ev ortamında kendiliğinden siyasetle ilgili konular
hakkında aile bireylerinin davranışlarını izleyerek bilgi edinirler(Türkkahraman, 2000:31).
Toplumsallaşma süreciyle bağlantılı olarak gelişen siyasal toplumsallaşma sürecinde
ailenin toplumsallaşma sürecine doğrudan bir etkinliğinden ziyade, siyasal toplumsallaşma
dolaylı ve temel siyasal yönelimlerin oluşmasında etkili bir konumda bulunduğu söylenebilir.
Clausen’e göre “O temel siyasal yönelimlerin etkin bir biçimde etkilemesi ve mevcut siyasal
kültürü bir kuşaktan diğerine iletebilmesi nedeniyle anahtar ajan olmaktadır”(Clausen,
1968:134-144).
Yalnızca eğitim değil “ana-babanın birey olarak kişilik özellikleriyle karışmış biçimde
aile biriminin yapısı bir aile içi çocuk yetiştirme yaklaşımını kısmen belirlemektedir”(Gander
ve Gardiner, 1993:275).
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2.1.2. Eğitim Kurumları (Okul ve Eğitim)
Eğitim kurumları daha resmi ve örgütlü toplumsallaşma kurumlarıdır. Okul yaşamı
sadece bilgi ve beceri değil, toplumsal sorumlulukları da öğretir. Bu nedenle çocuğu etkileyen
ilk organizasyonun eğitim kurumları olduğunu söylemek mümkündür(Özkalp, 2008:108).
Bir sosyal kurum olarak eğitim, “yetişkin nesiller tarafından sosyal hayata hazır
olmayan nesiller üzerinde uygulanan etkileme işlemlerini kapsamaktadır. Eğitim bu yönüyle
düşünüldüğü zaman genel ve özel eğitim olarak iki grupta toplanmaktadır. Genel eğitim
toplumun bütün fertlerinin sosyalleşme sürecini ve sosyal yaşantıya katılma çabalarını içine
almaktadır. Özel eğitim ise bir ferde yetenek ve isteğine bağlı olarak belirli bilgi ve
becerilerin kazandırılması faaliyetidir”. Bu nedenle eğitim, fertlerin toplum içinde uyumlu bir
şekilde yaşamalarını sağlayacak olan toplumsal kuralları öğrenmelerinde etkili bir rol
oynamaktadır(Eroğlu, 1995:101).
Eğitim faaliyetinin yürütüldüğü temel kurumun okul olduğunu belirten Elkin’e göre
“Okulun toplumsallaşmacı işlevi çocuğu eğitmektedir”. Bu da kültürel bir takım bilgi ve
becerilerin ona aktarılması biçiminde olmaktadır.”(Elkin, 1995:81). Okul, toplumsallaşmayı
gerçekleştirmenin yanında siyasal toplumsallaşma açısından da önemli bir araç olarak
görülmektedir. Bu açıdan okul, “çocukların ailesel olmayan bir otorite ile karşılaştıkları
ikincil toplumsal kurum olarak, çocuğun ailesi ile olan bağlarının gevşetildiği, aile ve
akrabalık gibi ilişkilerin ötesinde bir kurum olmaktadır.” (Clausen, 1968:153-164).
Siyasal toplumsallaşmanın devamlılığı açısından da bireylerin siyasal yönelimlerinin
etkilendiği okul, önem arz eden bir konumda yer almaktadır. Easton ve Dennis’inde
belirttikleri gibi “yeni kuşakların politik yönelimleri öğrenme kabiliyeti gelişmedikçe var olan
politik sistemin sürmesi mümkün olmamaktadır.” (Easton ve Dennis, 1969:24).
Siyasal sistem eğitim sistemi aracılığıyla, eğitim yoluyla genç nesli kendi sistemine
sadık bir insan olarak yetiştirmeyi hedefler. Bu nedenle de eğitim programları hem siyasal
bağlılık hem de siyasal bilgiyi iletmek ve vermek amacına yönelik olmuştur(Türkkahraman,
2000:33-34). Bu bağlamda Turan’a göre, “sisteme ilişkin doğru bilgiler edinilmesi, onun daha
güçlü bir siyasal etkinlik duygusuna sahip olmasını mümkün kılabilir”(Turan, 1986:57).
2.1.3. Arkadaş Çevresi ve Sosyal Gruplar
Toplumsallaşma süreci içinde diğer önemli bir unsur da çocuğun yaş grubundaki
arkadaşları ve sosyal gruplardır. Siyasal davranışlar küçük yaşlarda belirlenmekte,
toplumsallaşma süreciyle paralel olarak pekiştirmektedir. Daha sonraları, statü değişiklikleri
onu etkileyecektir. Askere gitme, işe girme, evlenme, coğrafi yer değiştirme, meslekte başarı
siyasal davranışlar üzerinde daha da belirleyici bir yönde etki yapmaktadır(Çam,1995:178).
Bireyin, arkadaş çevresinin ergenlik döneminde kişiliğin biçimlenmesi, rol beklentileri
açısından bir model teşkil etmesi bakımından önemlidir. Arkadaşlık gruplarının yaşamın her
döneminde etkinliğinden söz etmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Alkan ve Ergil,
“benzeyiş grubu olarak, rol beklentilerini belirleyen kişiler olarak, düzen ve davranış
modelleri olarak arkadaşlar önemlerini sürdürürler. Onlar topluma karşı yönelen ilgi ve
ilişkilerimizin duygusal kişisel birincil nitelikteki bağlarıdır. Yaşamın içinde bulunduğumuz
dönemine göre değişik görünümler kazanırlar.”(Alkan ve Ergil, 1980:73). Arkadaşlık
gruplarının etkisi bir gelişim dönemiyle sınırlı kalmamaktadır(Bozkurt, 2004:125).
Arkadaşlık gruplarının bireyin siyasal yönelimlerini fazlaca etkilediği söylenebilir.
Siyasal yönelimlerde etkili olan ailenin ergenlik döneminde etkisinin zayıfladığı
görülmektedir. “Bireyin politik tutumlarının özgül, ayrıntılı bir nitelik kazanmaya başladığı
yaşlarda, arkadaş grubunun etkisinin belki de ailenin etkisini aşan bir önem kazandığına
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dikkati çeken çalışmalar da vardır.”(Dawson ve Prewit 1969:127-129’dan aktaran
Kalaycıoğlu ve Sarıbay).
2.1.4. Siyasal partiler
Siyasal toplumsallaşma bireylerin siyasal sistemdeki rollerinin neler olduğunun
öğrenilmesi, siyasal kültürü oluşturan değerlerin, inançların ve davranış kalıplarının
benimsenmesi ve devam ettirilmesi sürecini ifade etmektedir. Siyasal toplumsallaştırma
sürecinde aile, okul, arkadaş grubu, kitle iletişim araçları gibi kurumlarla birlikte siyasi
partilerinde önemli işlevleri bulunmaktadır(Dursun, 2006:260).
Siyasi partilerin evrensel olarak yerine getirdikleri bir işlem topluma ya da onu
oluşturan topluluklara kimlik kazandırmaktır. (Turan, 1986:100)
Siyasal partiler, bireyler tek başlarına bırakıldıklarında sisteme katılma konusunda
isteksiz, olumsuz ve ilgisiz bir tutum içinde bulunurken partiler bunları harekete geçirerek
sandığa gitmelerini, oy kullanmalarını sisteme çeşitli yollarla katılmalarını ve sistemi
etkileyebilmelerini sağlamaktadır(Dursun, 2006:260).
Siyasal partilerin siyasal katılımı arttıran etkileri vardır. Örneğin kitle partileri
yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile bireylerin belli bir siyasal kültür, bilinç ve tutum
kazanmalarında, siyasal ortamı algılamalarında ve katılım göstermelerinde etkili olmaktadır.
Çok sayıda insanı siyasal sürece katılmaya yönlendiren siyasal partiler, bireylerin siyasal
sistemle güçlü ve sürekli bir ilişki kurmalarına yeni tutum, inanç ve davranış kalıpları
kazanmalarına, mevcut tutumların ve inançların daha da pekiştirmesine yardımcı olmaktadır.
Bu önemli katkıları sağlarken diğer yandan da siyasal değerlerin inançların ve kalıpların
benimsenmesinde de etkili olmakta ve bu yolla partiler toplumsal bütünleşmede ve toplumun
gelişiminde belli roller oynamaktadırlar(Dursun, 2006:261).
Siyasi partilerin toplumsallaştırmaya katkıları üç ayrı alanda olabilmektedir. Birinci
katkıda partiler, siyasal sistemin nasıl işlediğine, seçim kurallarının ne olduğuna, hangi devlet
dairesinin hangi işi gördüğüne dair yürütme ve yasama bilgilerini halka aktararak öğretici
olarak faaliyette bulunabilmektedir. İkincisi partilerin siyasal sistemle ilgili değerlerin
kitlelere iletilmesine, halkça benimsenmesine aracı olabilmektedirler. Üçüncüsü de partiler
kendi varlıklarını devamını sağlamak için siyasetle daha yakından ilgilenen bir kadronun
yetişmesine, beceri kazanmasına yardımcı olarak siyasal sistemin işleyişine katkıda
bulunmaktadır(Dursun, 2006:262).
2.1.5. İdeolojiler
İdeolojiler, özellikle son iki yüzyıllık dönemde toplumların kaderlerinde son derece
etkili olmuş ve önemli değişimlere neden olmuştur. Geçtiğimiz yüzyıl için ideolojiler çağı da
denmiştir. İdeoloji, siyaseti konu edinen disiplinlerin en önemli tartışma alanlarından birisidir.
Bu yüzden de siyaset, siyasallık ve ideoloji iç içe geçmiş konulardır(Akın, 2009:85).
“İdeoloji, bireysel ya da kolektif bir davranışın temelini oluşturan bir felsefi ve siyasal
öğretiyi oluşturan genel fikirler sistemidir”. İdeolojiler devamlı olarak, sosyal değişimlerin ve
bunun beraberinde gelen parti siyasal uyuşmazlıklarının sonucu olarak değişirler
(Brug,1999:149) ve seçmenlerin ilgilerini siyasal partiler arasındaki farklılığa odaklamalarına
yardımcı olur(Downs, 1957:98).
İdeolojinin birbirlerinden oldukça farklı ve çok fazla sayıda tanımını yapmak
mümkündür(Eagleton, 2005:18). İdeolojiler, bireyin siyasal toplumsallaşmasının yönünü ve
yöntemini belirleyen önemli araçlardır. İnsanlık tarihinde ideolojiler dolayısıyla toplumların
elde ettiği tecrübeler, geçtiğimiz yüzyılı bundan önceki dönemlerden özellikle
farklılaştırmıştır. Savaşlar, ihtilallar, devrimler gibi olayların merkezinde ideolojiler yer
almıştır(Eagleton, 2005:235).
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İdeolojinin semboller ve siyasal iletişim ile ilişkisi de burada kurulabilir. Althusser,
ideolojiyi, “bireylerin gerçek var oluş koşullarıyla aralarındaki hayalî ilişkilerini temsil etme”
olarak tanımlamakta ve dini, ahlaki, hukuki ve siyasal ideoloji aynı zamanda birer ‘‘dünya
görüşü’’olarak belirtmektedir. Bu dünya görüşleri bir taraftan gerçekliğe tekabül etmezken bir
taraftan da gerçekliğe ‘‘ima yollu’’ değindikleri de kabul edilmektedir. Ancak Althusser,
ideolojide gerçek dünyanın hayali olarak tasarlandığı görüşündedir(Althusser, 2000:51-54).
2.1.6. Kitle İletişim Araçları
Günümüzde siyasal toplumsallaşmanın en önemli araçlarından biri kitle iletişim
araçlarıdır. Bu araçlar içerisinde, radyo, televizyon, gazete, sinema, tiyatro ve elektronik basın
yer almaktadır. Kitle iletişim araçları dolaylı nitelikte bir siyasallaşma aracıdır. Özellikle
günümüz toplumlarında kitle iletişim araçları her türlü siyasal akımın mesajlarını devamlı
ileten önemli bir kaynaktır. Kitle iletişim araçlarının dünyayı küçültülmüş duruma sokması,
dünyanın her yerinde olup biten siyasal olaylardan haberdar olmamıza yaramaktadır(Sarıbay
ve Öğün, 1999:66-67).
Kitle iletişim araçları esas olarak bu sosyalleşme unsurlarının mesajlarını ileten bir
araçtır. Genel olarak bakıldığında kitle iletişim araçları süregelen yönelimleri değiştirmekte
veya yenilerini yaratmakta ya da var olanları güçlendirmektedir. İletişim araştırmalarının
çoğu, bize medyanın siyasal tutumlar üzerindeki etkisinin genellikle statükoyu güçlendirme
yönünde belirdiğini göstermektedir. Günlük politik olaylara dair en önemli enformasyon
kaynağı olması, bu sebeple de geçmişte ailemizden, okulumuzdan, arkadaşlarımızdan ve diğer
aktörlerden edindiğimiz politik bilgileri genellikle pekiştirir(Sarıbay ve Öğün, 1999:67).
Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması ve yaygınlaşması ve bu gelişmelerin
neticesinde toplumsal hayatta önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte, “Kitle iletişim araçları,
okuyucu, dinleyici ve izleyicilere belli tutum ve değerleri aktarma ve bunların
benimsenmesine yardımcı olma gibi işlevleri de yerine getirmektedir”(Balcı, 2007:155).
İnsanın, siyasal değer, inanç ve tutumları zaman içinde oluşmakta ve kendisi de bu
süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Birey, doğuştan sahip olmadığı siyasal değer yargılarını,
inançlarını ve tutumlarını bir öğrenme süreci içerisinde zamanla geliştirmektedir(Bektaş,
1996:69).
Siyasal sistemler açısından bakıldığında ise, siyasal sistemlerin bulundukları ortamda
varlıklarını sürdürebilmek ve etkin bir davranışa sahip olmak için kendilerine ait düşünce,
değer yargıları ve tutumları yaymak ve bunları benimsetmek zorunda oldukları görülmektedir.
Siyasal sistemde bunu gerçekleştirmek için genellikle yaygın bir şekilde kitle iletişim araçları
kullanılmaktadır. Siyaset giderek medya aracılığı ile kurulmaktadır. Siyasi partiler, bu
çalışmaları çeşitli kitle iletişim araçları vasıtası ile yürütmektedir. Bu çalışmalar için
elektronik medya (televizyon, radyo), basılı medya (gazeteler, dergiler), gösterge medyası
(billboardlar, işaretler, posterler), kişisel temaslar ve diğer medya (posta, telefon) yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır(Fidan, 2000:37,68).
Kitle iletişim araçları, bireyin etkin olarak siyasal sisteme ilişkin inanç, değer ve
bilgileri öğrenmesi ve benimsemesi ile siyasal-ideolojik kimliğinin biçimlenmesi bağlamında
en etkin araçlardandır. Kitle iletişim araçları etkili bir siyasal toplumsallaşma aracına
dönüşmesi ile birlikte siyasetin düşünce ve algılama biçimleri, ilişkileri, aktörleri ve
kurumları kitle iletişim araçları yoluyla değişime uğramıştır. Siyasal güç/iktidarın elde
edilmesi ve korunması, siyasal rızanın sağlanması için basın, siyasal aktörlerin teşhir edildiği,
sunulduğu, yaşadığı, sığındığı, mücadele ettiği ve korunduğu arenalara dönüşmüştür(Çebi,
2002:1-2).
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Fertlerin siyasi anlamda sosyalleşmesine tesir ederler. Bu hususta Özellikle gündem
koyma ve tespit özellikleri açısından, kitle iletişim araçlarının etkisi belirlenmiştir(Tokgöz,
1978:67).
Kitle iletişim araçları, kendi başlarına anlam bildiremeyen olayların (ve özellikle de
siyasal olayların) anlaşılabilir kılınmasına aracılık etmektedir(Hall, 1994:200). Bu hususta
Baker, kitle iletişim araçlarının okul ve dolayısıyla da öğretmenler gibi “bilgilendirerek
biçimlendirme” işlevlerine dikkat çekmektedir. Bu yüzden kitle iletişim araçlarının tarihsel
süreçteki gelişimlerinde, iktidarlar açısından sahip oldukları işlevsel konum önemli ve
belirleyici olmuştur(Baker, 2006:101). Özellikle radyo ve televizyon aracılığı ile ekonomik
yönden gelişmiş ülkelerin olgularını aktararak onların siyasal, ekonomik, toplumsal ve
kültürel yaşantılarına özgü bilgiler vererek gelişmekte olan ülke insanının kendi gelenekleri
üzerinde değişik yönden düşünmesini sağlayarak, ülke de “değişik entelektüel iklim”
yaratırlar(Aziz, 1982:52).
Tutum en genel anlamıyla tutulan yol, davranış anlamına gelmektedir. Bir başka
ifadeyle tutum, bir nesneye ya da olaylara karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmaya
neden olan öğrenilmiş eğilim olarak tanımlandığı gibi “bir obje ile birey arasında etkileşim
sonucu, davranışı hazırlayan bir ön hazırlıktır” da denilmektedir( Canöz, 2003:22).
Tutumlar ya doğrudan deneyimle gelişmekte ya da toplumsallaşma ile başkalarından
öğrenilmektedir(Mutlu, 1998:336). Tutumlar, birbirini etkileyerek yeni oluşan tutumu
biçimlendirme özelliğine sahiptirler. Buradan yola çıkarak birbirinin etkisinde kalan
tutumların genel olarak birbirleriyle tutarlı bir örüntü ortaya çıkardığı görülmektedir( Canöz,
2003:24).
Kitle iletişim araçları ile program ve propagandalarda, insanların oy verme
davranışlarına etkide bulunabilmek amacıyla, tutum değişikliği yaratabilmek ya da var olan
tutumları pekiştirebilmek için siyasi partiler ve adaylar yoğun çaba sarf etmektedirler. Yapılan
araştırmalar kitle iletişim araçlarının bireylerin siyasal tutumlarını değiştirdiğini ve halkın
siyasal olaylar ve aktörler hakkında düşünüp hissettiklerini etkilediğini de göstermektedir
(Milburn,1998:257).
Özetle, mesajın içerik, görüntü, yer ve zaman olarak uygun hazırlanması ve hedef
kitlenin dikkatinin çekilmesi, mesajın başarısında önemli bir etkendir. Öte yandan Mesajın
uygun kanalla aktarılması ve dili de iletişim başarısını arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar yüz
yüze verilen mesajların, kitle iletişim araçlarından verilen mesajlara göre daha etkili olduğunu
ortaya koymaktadır. Ancak bu, kitle iletişim araçlarının önemsiz olması anlamına
gelmemektedir. Fikir ve kanaatler daha çok kitle iletişim araçları kanalıyla yayılarak kamuoyu
önderlerine ulaşmakta ve onlar bu kanalla aldıkları mesajları yorumlayarak diğer insanlarla
paylaşmaktadırlar( Kalender, 2003:62).
Sonuç olarak, iletişimde mesajın özellikleri ve nasıl sunulduğu mesaja yönelik
tutumların nasıl biçimlendiğini anlamada önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, kitle
iletişiminde mesaja muhatap olan kitleler için mesaj hazırlama ve sunma uzmanlık ve
yetkinlik gerektiren bir süreçtir. Kaynağın hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak bir mesaj
hazırlama ve sunma yoluna girmesi, tutum değişiminde beklenilen etkinin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Çağımızın modern toplumlarında özellikle kitle iletişim araçlarının
bireyleri dolaylı yoldan toplumsallaştırma sürecini etkileyen araçlardır( Özkalp, 2008:109110).
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3. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Karaman ili seçmenlerinin siyasal tercihlerinde etkili sosyal unsurları belirlemek amacıyla
Karaman İli merkez mahallelerinde alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde
rastlantısal örneklem metodu kullanılmıştır. Karaman İli merkez seçmenlerine yüz yüze anket
uygulaması yapılmış ve ön inceleme sonucunda 703 anket analiz için uygun görülmüştür.
Karaman İli nüfusu 231.872, nüfus/seçmen oranı %58.55, 2007 Genel seçimlerinde 3
Milletvekili Meclise girmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde toplam seçmen sayısı 142.401,
katılım oranı ise %89.68 oranında olmuştur. Merkez seçmen sayısı 62.949 kişi olduğu
belirlenmiştir. 2
3.1. Veri Toplama Araçları
Karaman ili seçmenlerinin siyasal tercihlerinde etkili sosyal unsurları belirlemek
amacıyla 4 demografik, 11 siyasal tercihlerle ilgili 15 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır. 9
soru 5’li likert ölçeği tipinde sorulardan oluşmaktadır. 5’li likert ölçeğinde Hiç etkili değil(1),
Etkili değil(2), Kararsızım(3), Etkili(4), Çok etkili(5) Aralıklarında cevaplar alınmıştır.
3.2.

Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler (Tests used for and data analysis)
Elde edilen veriler SPSS istatistik program kullanılarak elektronik ortamda işlenmiştir.
Verilerin analizinde sırasıyla; ankete katılanların demografik özellikleriyle, seçmenlerinin
siyasal tercihlerinde etkili sosyal unsurları arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla
frekans analizi, t-Testi (İndependent Samples T-Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) aracılığıyla test edilmiştir. Çoklu karşılaştırmada Multi Comparisons ve Tukey
testi uygulaması esas alınmıştır.

3.3.

Amaç ve Önem

Bu çalışmada esas amaç Karaman ili seçmenlerinin siyasal tercihlerini etkileyen sosyal
unsurları belirlemek amacıyla Karaman merkez mahallelerinde yüz yüze yapılan alan
araştırmasıyla, cinsiyet, yaş, eğitim, gelir gibi demografik özelliklerine göre karşılaştırılarak
siyasal tercihlerini etkileyen sosyal unsurları belirlemektir.
3.4.

ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR

3.5.

Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Bilgiler

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine ilişkin dağılıma bakıldığında % 65,3’nün erkek, %
34,7’sinin kadın olduğu görülmektedir
Araştırmaya katılanların yaşlarına göre dağılıma bakıldığında % 50.8’nin 31-45 yaşları
arasında oldukları görülürken, %30.3’ünün 18-30, % 16,6’sının 46-60 yaşları arasında, %
2,3’ününde 61 ve üstü yaşlarda olduğu ortaya çıkmaktadır
Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına ilişkin bilgilere bakıldığında ise, % 34.0’ü
ilkokul, %20,8’i lise, %18,2’si üniversite, %16,8’i ortaokul, % 6,7’si lisansüstü %3,5’nin ise
eğitimsiz bireylerden oluştuğu görülmektedir

2

http://www.teknobaz.com/2010/01/26/tuik-2009-yili-nufus-sayimina-gore-tum-illerin-nufuslari/
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Araştırmaya katılanların aylık gelirlerine ilişkin bilgilere bakıldığında ise, Araştırmaya
katılanların % 30,0’nun 651- 1000 TL arası gelire sahip oldukları görülürken, % 27,9’nun 650
TL ve altı, % 17,8’nin 1001-1500 TL arası, % 9,2’sinin 1501-2000 TL arası, %5,4’ü 3001TL
ve üstü gelire sahip iken, % 5’i 2501-3000TL arası olduğu, %4,7’si de 2001-2500 TL arası
gelire sahip oldukları görülmektedir. Bu verilere göre araştırmaya katılanların % 57,9’nun
1000TL ve altı gelire sahip kişilerden oluştuğu görülmektedir.
3.6. Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinde Etkili Sosyal Unsurlar
Seçmenlerin siyasal tercihlerinin oluşumunda birden fazla unsurun etkili olduğu
bilinmektedir. Bunlar aile, eş, arkadaşlar, hemşeriler ve ünlü kişiler olabildiği gibi medya,
üyesi olunan dernek, mensubu olunan cemaat ve kişinin okulu olabilmektedir. Ancak
unsurları belirlemek amacıyla Tablo 1’deki unsurlar beşli likert ölçeği şeklinde sorulmuştur.
Ölçekte 1 hiç etkili değil ve 5 çok etkili anlamındadır. Sonuçlar aşağıda Tablo 1’de görüldüğü
gibidir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Siyasal Tercihlerini Oluşumunda Etkili Unsurların
Önem Dereceleri
Ailem ( anne, baba, çocuk)
Eşim
Medya
Arkadaşlarım
Üyesi olduğum dernek ve sivil toplum kuruluşları
Mensubu olduğum cemaat
Hemşerilerim
Okulum
Ünlü kişilerin tercihleri

Ort.
2,75
2,64
2,54
2,50
2,26
2,12
2,09
2,06
1,94

Ss.
1,40
1,43
1,38
1,31
1,30
1,27
1,22
1,24
1,18

Siyasal tercihlerinin oluşumunda etkili olan unsurlara önem dereceleri açısından
bakıldığında birinci sırada etkili olan ailem ( anne, baba, çocuk) (A.O=2,75) unsuru gelirken;
İkinci sırada “eşim” (A.O=2,64) unsuru; üçüncüsü medya (A.O=2,54), arkadaşlarım
(A.O=2,50), üyesi olduğum dernek ve sivil toplum kuruluşları (A.O=2,26), mensubu olduğum
cemaat (A.O=2,12), hemşerilerim (A.O=2,09), okulum (A.O=2,06) ve ünlü kişilerin tercihleri
(A.O=1,94) şeklinde sıralanmaktadır. Ortaya çıkan bu verilere göre Karaman İli seçmeninin
siyasal tercihlerinin oluşmasında “aile, eş ve medya” en önemli unsurları oluştururken,
hemşerilerim, okul ve ünlü kişilerin tercihi olması ise en önemsiz unsurları oluşturmaktadır.
Siyasal tercihlerin oluşmasında en etkili unsurun aile (A.O=2,75) olarak
belirlenmesinde, siyasallaşma olgusunun ailede başlamasının büyük önemi bulunmaktadır.
Karaman ili seçmeninin siyasal tercihlerinin oluşmasında etkili olan unsurları gösteren
bu ortalamalar, en önemli unsurun aile olduğunu ortaya koyarken; eş, medya ve
arkadaşlarında aileden sonraki en önemli unsurlar olduğuna işaret etmektedir. Ünlü kişilerin
tercihi ve kişinin okulunun siyasal yönü ise siyasal tercihin oluşmasındaki en az öneme sahip
unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Karaman İli seçmeninin genel itibariyle kadın seçmenlerin eşlerinden fazla miktarda
etkilendiklerinin göstergesi olmaktadır. Bu nedenle siyasal tercihlerin oluşmasındaki en
önemli unsur olarak “eşim” çıkmaktadır.
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Karaman ilinde farklı sosyal ve kültürel etkinliklerin olmaması, bireyleri kitle iletişim
araçlarına yöneltmekte boş vakitlerini kitle iletişim araçlarıyla geçirmelerine neden
olmaktadır. Bu durum ise siyasi konulara ilgisi olan bireyler için bilgi ve haber kaynağı
olurken ve siyasi tercihlerin oluşmasına da etki ederek en önemli üçüncü unsurun medya
olmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde,
siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol
oynar. Kitle iletişim araçlarının, toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik
davranışı ve temel hakları içselleştirerek karar verme sürecinde, doğru etkilenmesinde büyük
bir önemi vardır.
3.6.1. Cinsiyete Göre Siyasal tercihlerin Oluşmasında Etkili Unsurlar
Araştırmaya katılanların siyasal tercihlerinin oluşumunda etkili olan unsurların
cinsiyete göre bir farklılığın olup olmadığını ortay koymak amacıyla bağımsız örneklem Ttesti uygulamıştır. Elde edilen verilere göre katılımcıların “üyesi olduğum dernek ve sivil
toplum kuruluşları” değişkenine verdikleri önem bakımından cinsiyetler arasında anlamlı
farklılaşma vardır (t=2.153, p<.05). Bu değişkene kadınlar (A.O=2.41) erkeklere (A.O=2.19)
göre daha fazla önem atfetmektedirler (Bakınız Tablo 2).
Tablo 2. Cinsiyete Göre Siyasal Tercihlerini Oluşturmada Etkili Unsurlar

Ailem ( anne, baba, çocuk)
Arkadaşlarım
Üyesi olduğum dernek ve sivil
toplum kuruluşları
Medya
Ünlü kişilerin tercihleri
Okulum
Mensubu olduğum cemaat
Hemşerilerim
Eşim

Kadın
(n=244)
Ort.
Ss.
2,87
1,40
2,55
1,34

Erkek
(n=459)
Ort.
Ss.
2,69
1,41
2,48
1,30

Bağımlı İki Grup
t Testi
T
p
1,659
0,098
0,691
0,490

2,41

1,37

2,19

1,25

2,153

0.032

2,75
2,09
2,10
2,18
2,14
2,78

1,38
1,27
1,27
1,31
1,26
1,45

2,42
1,86
2,04
2,09
2,07
2,57

1,36
1,11
1,23
1,25
1,19
1,41

2,962
2,470
0,641
0,967
0,679
1,843

0.033
0.014
0,521
0,334
0,497
0,066

Siyasal tercihlerin oluşmasında cinsiyet ile “medya”ya verilen önem bakımından
anlamlı farklılaşma vardır (t=2.962, p<05). Cinsiyetlere göre siyasal tercihlerin oluşmasında
“medya” ya atfedilen önem kadınlarda (A.O=2.75) daha yüksekken, erkeklerde (A.O=2.42)
daha düşük olmaktadır. Bu ortalamalara göre kadınlar siyasal tercihlerini oluştururken
medyadan daha fazla etkilenmektedir. Katılımcıların “ünlü kişilerin tercihleri” olması
değişkenine verdikleri önem bakımından da cinsiyetler arasında anlamlı farklılaşma vardır.
(t=2.470, p<05). Siyasal tercihlerin oluşmasında ünlü kişilerin tercihleri kadınlarda
(A.O=2.09) erkeklerden (A.O=1.86) daha önemli olmaktadır. Elde edilen veriler kadın
seçmenlerin, erkek seçmenlere göre siyasal tercihlerin oluşmasında “üyesi oldukları dernek ve
sivil toplum kuruluşları”, “medya” dan ve “ünlü kişilerin tercihlerinden” daha fazla
etkilendikleri ortaya çıkmaktadır.
3.6.2. Yaş Düzeylerine Siyasal Tercihlerin Oluşmasında Etkili Unsurlar
Yaş gruplarına göre siyasal tercihlerin oluşumunda etkili olan unsurlarda bir farklılık
olup olmadığına bakıldığında veriler Tablo 3’te görüldüğü gibidir.
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Tablo 3. Yaş Grubuna Göre Siyasal Tercihlerini Oluşturmada Etkili Unsurlar
18-30
(n=213)
Ort
Ss.
.

Yaş Grubu
46-60
31-45 (n=357)
(n=117)
Ort.

Ss.

Ort.

61 ve üzeri
(n=16)
Ort
Ss.
.

Ss.

Anova Testi
F

Ailem ( anne, baba,
2,86 1,36 2,63
1,42
2,93
1,39 2,63 1,71
çocuk)
2,47 1,31 2,47
1,31
2,62
1,31 2,81 1,56
Arkadaşlarım
Üyesi olduğum dernek
2,38 1,30 2,21
1,31
2,23
1,28 2,19 1,28
ve sivil toplum
kuruluşları
2,47 1,39 2,56
1,37
2,61
1,39 2,38 1,31
Medya
1,93 1,22 1,99
1,20
1,81
1,04 2,06 1,12
Ünlü kişilerin tercihleri
2,02 1,25 2,15
1,28
1,85
1,10 2,06 1,39
Okulum
Mensubu olduğum
2,13 1,31 2,15
1,27
1,99
1,17 2,25 1,34
cemaat
2,09 1,26 2,10
1,21
2,03
1,12 2,50 1,51
Hemşerilerim
2,68 1,44 2,57
1,42
2,69
1,37 3,31 1,66
Eşim
Not: (i) n=703; (ii). (iii) Parantez içindeki rakamlar gruptaki örnek sayısını göstermektedir.

p

1,991

0,11

0,758

0,52

0,797

0,49

0,348
0,751
1,769

0,79
0,52
0,15

0,543

0,65

0,717
1,553

0,54
0,20

İstatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşmamaktadır. Yaş düzeylerine göre siyasal
tercihlerin oluşmasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamaktadır
3.6.3. Eğitim Düzeylerine Göre Siyasal Tercihlerin Oluşmasında Etkili Unsurlar
Eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşumunda etkili olan unsurlarda bir
farklılık olup olmadığına bakıldığında veriler Tablo 4’te görüldüğü gibidir.
Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre Siyasal Tercihlerini Oluşturmada Etkili Unsurlar
ANOVA
TESTİ

ü

(n=47)

Lisansüst

Üniversite
(n=128)

Lise
(n=146)

Ortaokul
(n=118)

İlkokul
(n=239)

Eğitimsiz
(n=25)

Eğitim durumu

Ort.

Ss

Ort.

Ss.

Ort.

Ss

Ort.

Ss

Ort.

Ss.

Ort.

Ss.

F

P

Ailem

2.80

1.63

2.59

1.42

2.81

2.39

2.94

1.34

2.50

1.39

2.51

1.46

1.702

0.132

Arkadaşlarım

2.76

1.51

2.46

1.31

2.58

1.28

2.51

1.27

2.53

1.33

2.83

1.40

1.342

0.244

Üyesi olduğum
dernek ve sivil
toplum kur.

2.60

1.41

2.25

1.31

2.24

1.29

2.23

1.23

2.24

1.34

2.36

1.31

0.434

0.825

1.44

2.55

1.36

2.55

1.38

2.56

1.41

2.47

1.39

2.47

1.33

0.120

0.988

2.20

1.38

2.21

1.31

2.08

1.25

1.75

1.00

1.57

0.88

1.70

0.98

7.131

0.000*

Okulum
Mensubu olduğum
cemaat

2.10

1.43

2.24

1.30

2.10

1.21

1.98

1.14

1.74

1.16

2.10

1.32

2.936

0.012*

2.32

1.44

2.36

1.34

2.24

1.24

2.04

1.18

1.76

1.17

1.74

1.15

5.204

0.000*

Hemşerilerim

2.68

1.49

2.26

1.28

2.26

1.22

1.95

1.10

1.71

1.05

1.98

1.24

5.691

0.000*

2.84
1.49
2.81
1.41
2.86
1.41
2.69
1.43
2.18
Not: (i) n=703; (ii). (iii) Parantez içindeki rakamlar gruptaki örnek sayısını göstermektedir.

1.38

2.26

1.34

4.863

0.000*

Medya
Ünlü kişilerin
tercihleri

Eşim

2.60
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Siyasal tercihlerin oluşmasında en fazla “aile” unsurunun etkili olduğunu söyleyenler
lise eğitimlilerde (A.O=2.94) olurken, “arkadaşlarım” olduğunu söyleyenler lisansüstü
eğitimliler (A.O=2.83), “üyesi olduğum dernek ve sivil tolum kuruluşları” olduğunu
söyleyenler eğitimsiz olanlar (A:O=2.60), “medya” nın olduğunu söyleyenler eğitimsiz
olanlar (A.O=2.60), “ünlü kişilerin tercihleri” olduğunu söyleyenler ilkokul eğitimliler
(A.O=2.21), “okulum” olduğunu söyleyenler ilkokul eğitimli olanlar (A.O=2.24), “mensubu
olduğum cemaat” olduğunu söyleyenler ilkokul eğitimli olanlar (A.O=2.36), “hemşerilerim”
olduğunu söyleyenler eğitimsiz olanlar (A.O=2.68), “eşim” olduğunu söyleyenler ortaokul
eğitimliler (A.O=2.86), olduğu görülürken; eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin
oluşmasında etkili olan unsurlardan “ünlü kişilerin tercihleri”, “okulum”, “mensubu olduğum
cemaat”, “hemşerilerim” ve “eşim” unsurları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı
farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu unsurlardan birincisi “eş” (A.O=2.86, p<000)
unsurunun en fazla ortaokul eğitimlilerde etkili olduğu olarak ortaya çıkmaktadır. İkincisi
“hemşerilerim” (A.O=2.68, p<000) unsurunun en fazla eğitimsiz olanlarda etkili olduğu
olarak ortaya çıkmakta; üçüncüsü ise “mensubu olduğum cemaat” (A.O=2.36, p<000)
unsurunun en fazla ilkokul eğitimlilerde etkili olduğu olarak ortaya çıkmakta; dördüncü
olarak “okulum” (A.O=2.24, p<012) unsurunun en fazla ilkokul eğitimlilerde etkili olduğu
olarak ortaya çıkmakta; beşinci olarak “ünlü kişilerin tercihleri” (A.O=2.20, p<000)
unsurunun en fazla eğitimsiz olanlarda etkili olduğu olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğitim durumlarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıştır. Bu
test sonrasında hangi eğitim düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple
Comparisons testi yapılmıştır. Bu test sonucunda eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin
oluşmasında “ünlü kişilerin tercihleri” değişkenine baktığımızda; ilkokul eğitimliler ile lise
eğitimliler arasında (p=,002) anlamlı farklılık oluşmuştur. Aynı değişkenin üniversite eğitimli
olanlarla arasında (p=,000) anlamlılık farklılık vardır. Ortaokul eğitimliler ile üniversite
eğitimliler arasında (p=,007) anlamlılık farklılık vardır.
Eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “okulum” değişkenine
baktığımızda; ilkokul eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,003) anlamlı farklılık
oluşmaktadır.
Eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “mensubu olduğum cemaat”
değişkenine baktığımızda; ilkokul eğitimli olanlar ile üniversite eğitimliler arasında (p=,000)
anlamlı farklılık oluşmakta, lisansüstü eğitimliler arasında (p=,026) anlamlı farklılık
oluşmaktadır. Ortaokul eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,033) anlamlı farklılık
oluşmaktadır.
Eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “hemşerilerim” değişkenine
baktığımızda; eğitimsiz olanlar ile üniversite eğitimliler arasında (p=,003) anlamlı farklılık
oluşmaktadır. İlkokul eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,000) anlamlı farklılık
oluşmaktadır. Ortaokul eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,004) anlamlı farklılık
oluşmaktadır.
Eğitim düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “eşim” değişkenine
baktığımızda; ilkokul eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,001) anlamlı farklılık
oluşmaktadır. Ortaokul eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,002) anlamlı farklılık
oluşmaktadır. Lise eğitimliler ile üniversite eğitimliler arasında (p=,033) anlamlı farklılık
oluşmaktadır.
Siyasal tercihin oluşmasında etkili olan birinci unsurun, “eşim” olduğu görülmektedir.
Bu verilere göre, eğitimsiz olanların siyasal tercihlerinin oluşmasında eşlerinden daha fazla
etkilendiklerini görmekteyiz. Eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak eş unsurunun
13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

etkisinin azaldığı görülmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, siyasi bilgilenme arttığından eş
unsurunun etkisinin dolaylı olarak azaldığını söylemek mümkün olacaktır. Bu sonuçlar
siyasal tercihlerin oluşmasında etkili olan unsur ile eğitim düzeyine göre farklılık vardır.
3.6.4. Gelir Düzeyi Göre Siyasal tercihlerin Oluşmasında Etkili Olan Unsurlar
Gelir düzeyine göre siyasal tercihlerin oluşturulmasında etkili olan unsurlarda bir
farklılık olup olmadığına bakıldığında veriler Tablo 5’te görüldüğü gibidir.
Tablo 5. Gelir Düzeyine Göre Siyasal Tercihlerini Oluşturmada Etkili Unsurlar
Anova testi
3001TL ve
üstü
(n=38)

2501-3000TL
(n=35)

2001-2500TL
(n=33)

1501-2000TL
(n=65)

651-1000TL
(n=211)

650TL altı
(n=196)
Ailem
Arkadaşlarım
Üyesi olduğum
dernek ve sivil
toplum kur.
Medya
Ünlü kişilerin
tercihleri
Okulum
Mensubu
olduğum cemaat
Hemşerilerim
Eşim

1001-1500TL
(n=125)

Gelir Düzeyi (TL)

Ort.

Ss.

Ort.

Ss.

Ort.

Ss.

Ort.

Ss.

Ort.

Ss.

Ort.

Ss.

Ort.

Ss

F

p

2.90
2.60
2.39

1.46
1.37
1.40

2.66
2.35
2.15

1.32
1.20
1.16

2.54
2.38
2.14

1.35
1.29
1.23

2.91
2.74
2.14

1.47
1.35
1.33

3.24
2.61
2.52

1.35
1.37
1.37

3.09
2.77
2.63

1.38
1.42
1.29

2.18
2.50
2.26

1.50
1.50
1.48

3.234
1.439
1.565

0.040
0.197
0.155

2.59
2.29

1.48
1.41

2.40
1.92

1.25
1.08

2.40
1.66

1.39
0.96

2.80
1.86

1.41
1.13

3.03
1.97

1.31
1.10

2.66
1.80

1.37
1.02

2.47
1.45

1.37
0.83

1.790
5.510

0.099
0.000

2.27
2.44

1.39
1.46

1.99
2.16

1.07
1.15

1.91
1.82

1.20
1.07

1.95
1.91

1.20
1.21

2.36
2.15

1.37
1.28

2.34
2.31

1.43
1.35

1.55
1.42

1.01
0.95

3.174
5.898

0.004
0.000

2.41
2.99

1.42
1.46

2.02
2.50

1.08
1.32

1.87
2.54

1.06
1.45

2.11
2.66

1.15
1.42

2.30
2.39

1.33
1.34

2.00
2.83

1.11
1.44

1.45
2.03

0.98
1.44

5.144
3.966

0.000
0.001

Siyasal tercihlerin oluşmasında en fazla “aile” unsurunun etkili olduğunu söyleyenler
2001-2500TL gelire sahip olanlar (A.O=3.24), “arkadaşlarım” olduğunu söyleyenler 25013000TL gelire sahip olanlar (A.O=2.77), “üyesi olduğum dernek ve sivil tolum kuruluşları”
olduğunu söyleyenler 2501-3000TL gelire sahip olanlar (A.O=2.63), “medya” nın olduğunu
söyleyenler 2001-2500TL gelire sahip olanlar (A.O=3.03), “ünlü kişilerin tercihleri”
olduğunu söyleyenler 650TL ve altı gelire sahip olanlar (A.O=2.29), “okulum” olduğunu
söyleyenler 2001-2500TL gelire sahip olanlar (A.O=2.36), “mensubu olduğum cemaat”
olduğunu söyleyenler 650TL ve altı gelire sahip olanlar (A.O=2.44), “hemşerilerim”
olduğunu söyleyenler 650TL ve altı gelire sahip olanlar (A.O=2.41), “eşim” olduğunu
söyleyenler 650TL ve altı gelire sahip olanlar (A.O=2.99), olduğu görülürken; gelir düzeyine
göre siyasal tercihlerin oluşmasında etkili olan unsurlardan “ailem”, “ünlü kişilerin tercihleri”,
“okulum”, “mensubu olduğum cemaat”, “hemşerilerim” ve “eşim” unsurları arasında
istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu unsurlardan birincisi
“ailem” (A.O=3.24, p<040), unsurunun en fazla 2001-2500TL gelire sahip olanlarda etkili
olduğu olarak ortaya çıkmakta ve gelir düzeyleri açısından en etkin unsur olarak
gözükmektedir. İkincisi “eşim” (A.O=2.99, p<001), unsurunun en fazla 650TL ve altı gelire
sahip olanlarda etkili olduğu olarak ortaya çıkmakta; üçüncüsü ise, “mensubu olduğum
cemaat” (A.O=2.44, p<000), unsurunun en fazla 650TL ve altı gelire sahip olanlarda etkili
olduğu olarak ortaya çıkmakta; dördüncü ise, “hemşerilerim” (A.O=2.41, p<000), unsurunun
en fazla 650TL ve altı gelire sahip olanlarda etkili olduğu olarak ortaya çıkmakta; beşincisi
“okulum” (A.O=2.36, p<004), unsurunun en fazla 2001-2500TL gelire sahip olanlarda etkili
olduğu olarak ortaya çıkmakta; altıncı olarak “ünlü kişilerin tercihleri” (A.O=2.29, p<000),
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unsurunun en fazla 650TL ve altı gelire sahip olanlarda etkili olduğu olarak ortaya
çıkmaktadır.
Gelir durumlarına göre farlılıkların görülebilmesi için Anova testi yapılmıştır. Bu test
sonrasında hangi gelir düzeyinde farklılık çıktığını analiz edebilmek için Multiple
Comparisons testi yapılmıştır. Bu test sonucunda Gelir düzeylerine göre siyasal tercihlerin
oluşmasında “ailem” değişkenine baktığımızda; 650TL ve altı gelire sahip olanlar ile 10011500TL gelire sahip grup arasında (p=,000) anlamlı farklılık oluşmaktadır. 3001TL ve üstü
gelire sahip olanlar arasında ise (p=,001) anlamlı farklılık oluşmaktadır.
Gelir düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “okulum” değişkenine
baktığımızda; 650TL ve altı gelire sahip olanlar ile 3001TL ve üstü gelire sahip olanlar
arasında ise (p=,018) anlamlı farklılık oluşmaktadır.
Gelir düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “mensubu olduğum cemaat”
değişkenine baktığımızda; 650TL ve altı gelire sahip olanlar ile 1001-1500TL gelire sahip
grup arasında (p=,000) anlamlı farklılık oluşmaktadır. 3001TL ve üstü gelire sahip olanlar
arasında ise (p=,000) anlamlı farklılık oluşmaktadır. 651-1000TL gelire sahip olanlar ile
3001TL ve üstü gelire sahip grup arasında (p=,014) anlamlı farklılık oluşmaktadır.
Gelir düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “hemşerilerim” değişkenine
baktığımızda; 650TL ve altı gelire sahip olanlar ile 1001-1500TL gelire sahip grup arasında
(p=,002) anlamlı farklılık oluşmaktadır. 2001-2500TL gelire sahip olan ile 3001TL ve üstü
gelire sahip olanlar arasında ise (p=,044) anlamlı farklılık oluşmaktadır.
Gelir düzeylerine göre siyasal tercihlerin oluşmasında “eşim” değişkenine
baktığımızda; 650TL ve altı gelire sahip olanlar ile 3001TL ve üstü gelire sahip olanlar
arasında ise (p=,002) anlamlı farklılık oluşmaktadır.
Siyasal tercihin oluşmasında etkili olan birinci unsurun “ailem” olduğu
görülmektedir. Bu verilere göre, Karaman ili seçmeninin siyasal tercihinde ailenin unsurunun
daha etkili olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Karaman İlinin sosyal yapısı itibariyle
siyasal toplumsallaşma ailede başladığı için ve geleneksel aile yapısını koruduğu için “aile”
faktörünü en önemli görmektedirler. Ünlü kişilerin tercihleri, mensubu olunan cemaat,
hemşerilerim ve eşim faktörlerinin 650TL ve altı gelir grubunda daha etkili olmasında düşük
gelirli seçmenin bu faktörlerden etkilenmelerinde en önemli unsurun gelir düzeyinin düşük
olması ve iş, maddi yardımlardan faydalanma amacı gütmelerinden kaynaklandığını söylemek
mümkündür. Gelir düzeyine göre siyasal tercihlerin oluşmasında etkili olan unsurlarda
istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar siyasal
tercihlerin oluşmasında etkili olan unsurlarda gelir düzeyine göre farklılık vardır.
3.7. Siyasal Kararların Şekillenme Zamanı
Araştırmaya katılanların bir siyasi partiye oy verme kararlarının şekillenme
zamanlarını belirlemeye yönelik sorulan soruya verdikleri cevaplara bakıldığında Tablo 6’da
görüldüğü gibidir.
Tablo 6. Seçmenlerin Bir Siyasi Partiye Oy Verme Kararlarının Şekillenme Zamanı
Oy vereceğim parti seçim olmasa da önceden bellidir.
Adaylar belirlendikten sonra karar veririm.
Seçim kampanyalarını takip ettikten sonra karar veririm.
Ailem ve arkadaşlarımla konuşup tartıştıktan sonra karar veririm.
Son anda sandık başında karar veririm.
Hiç oy kullanmam
Toplam

Sayı
304
140
138
61
48
12
703

Yüzde
43,2
19,9
19,6
8,7
6,8
1,7
100,0
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Araştırmaya katılanların %43.2’sinin “oy vereceğim parti seçim olmasa da önceden
bellidir”; %19.9’nun “adaylar belli olduktan sonra karar verdikleri”; %19.8’nin de “seçim
kampanyalarını takip ettikten sonra karar veririm”; % 8.5’nin ise “aile ve arkadaşlarıyla
konuşup tartıştıktan sonra karar verdikleri”; % 6.8’nin “son anda sandık başında karar
veririm”; % 1.7’nin de “hiç oy kullanmam” cevaplarını verdiklerini görmekteyiz.
3.8.

Seçmenlerin Oy Kullanma Nedenleri
Araştırmaya katılanların Seçimlerde Oy Kullanma nedenlerine ilişkin bilgilere
bakıldığında Tablo 7’de görüldüğü gibidir.
Tablo 7. Seçmenlerin Seçimlerde Oy Kullanma Nedenleri
Ülkenin geleceğinde etkili olacağım için oy kullanırım
Bir şeylerin değişebileceğine inandığım için oy kullanırım
Yasal zorunluluk olduğu için oy kullanırım
Vatandaşlık görevi olduğu için oy kullanırım
Adayları tanıdığım için oy kullanırım
Mensubu olduğum partiyi desteklemek için oy kullanırım
Kişisel menfaat elde etmek için oy kullanırım
Diğer
Toplam

Sayı
250
151
67
162
21
39
10
3
703

Yüzde
35,6
21,5
9,5
23,0
3,0
5,5
1,4
0,4
100,0

Katılımcıların %35,6’nın “Ülke geleceğinde etkili olacağı için oy kullandıkları, %
23.0’nün “vatandaşlık görevi olduğu için oy kullandığını”, %21,3’nün “Bir şeylerin
değişebileceğine inandıkları için oy kullandıkları”, %9.5’ de “yasal zorunluluk olduğu için oy
kullandıkları”, %5,5’nin de “mensubu olduğu partiyi desteklemek için oy kullandıkları”,
%3,0’nün de “parti adaylarını tanıdıkları için oy kullandığını”, %1,4’nün de “kişisel menfaat
elde etmek için oy kullandıklarını” görülmektedir.
SONUÇ
Bireyler öğrenmeyi yaşadıkları toplum için gerçekleştirirler. Siyasal toplumsallaşma
bireyin aile ortamında başlamaktadır. Yaşamı boyunca buna diğer sosyal unsurlar etki ederek
sürmektedir. Toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışlar
kazanmasında ve siyasal sistem karşısında esas hak ve görevlerini içselleştirerek karar verme
sürecinde, büyük bir öneme sahiptir.
Karaman İli seçmenlerin siyasi tercihlerinin oluşmasında etkili birçok sosyal unsurlar
bulunmaktadır. Karaman seçmeni için en etkili olan unsurlar; “Aile, Eş ve Medya” olarak
ortaya çıkmaktadır. Karaman ilinin sosyal yapısı gereği aile ve eşe atfettiği değer nedeniyle
önemini korumaktadır.
Cinsiyete göre ise kadınların siyasi tercihlerinde etkili unsur; “Üyesi olduğu dernek ve
sivil toplum kuruluşları” “medya” dan ve “ünlü kişilerin tercihlerinden” daha fazla
etkilendikleri ortaya çıkmaktadır ve siyasi tercihlerini etkilemektedir. Medyanın toplumda,
gündemine aldığı, ağırlıklı olarak yer verdiği konular önemli olarak algılanmaktadır.
Medyanın toplumsallaşma ve siyasal toplumsallaşmada etkili olduğu görülmektedir. Bu
nedenle kitle iletişim araçlarına, birçok konuda olduğu gibi siyasal toplumsallaşma konusunda
da önemini ortaya koymaktadır ve kadın seçmenlerin daha fazla medyaya ilgi duyduğunu
verilen mesaj ve bilgilerden daha fazla etkilendiklerini söylemek mümkündür.
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Eğitim durumlarına göre seçmenlerin siyasi tercihlerinde etkili olan unsurlar; ortaokul
eğitimliler için “ünlü kişilerin tercihleri”, “mensubu olduğu cemaat” etkili unsur olurken;
eğitimsiz olan için etkili unsur; “hemşeriler ve eşim” faktörünün etkili olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bunun nedeni ise eğitim seviyesi düşük olan ve Karaman’a başka illerden gelen
kişilerin bir arada olma, kendini güvende hissetme amaçlı davrandıklarından hemşeri unsuru
ön plana çıkmaktadır.
Gelir düzeyine siyasi tercihlerin oluşmasında etkili olan unsur ise, gelir düzeyi
yükseldikçe aile faktörünün daha etkili olduğu ortaya çıkmaktadır. 650TL ve altı gelire sahip
olanlarda ise ünlü kişilerin tercihi, mensubu cemaat ve eş faktörü etkili görülürken; 20012500TL gelir grubunda ise okul etkili faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum geliri düşük
olanlarda mensubu oldukları cemaat ve hemşerileriyle birlikte hareket ederek hem aidiyet
duygusunu hem de kişisel menfaatlerini koruma amaçlı olduğunu söyleyebiliriz.
Karaman İli seçmenlerinin oy verme kararı incelendiğinde kararlı bir yapıya sahip
olduklarını ve siyasi tercihlerinin çok önceden belli olduğu görülürken; seçmenlerin
çoğununda seçim kampanyalarından, çevreden ve adaylardan etkilenerek oy verdikleri
görülmektedir.
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ANTAKYA'DA MİSYON VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

Dr. Yaşar DEMİR*
Öz
Osmanlı Devleti'nin sağladığı hoşgörü ortamı sayesinde Misyon, Osmanlı toprakları üzerinde
okullar, dini ve sosyal kurumlar kurarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Önceleri amaç, sadece
kendi dini inançlarını yaymak iken, sonraları büyük devletlerin çıkar çatışmaları yüzünden
siyasi ilişkilerin içine girmişlerdir. Antakya tüm dini cemaatlerin aktif oldukları yer olarak öne
çıkmıştır. Sahip olduğu dînî öneminin yanında jeopolitik açıdan da çok önemli bir yer olarak,
büyük devletlerin iştahlarını kabartmıştır. Sonuçta Batılı güçler buradaki dini cemaatleri kendi
taraflarına çekmek için birbirleriyle rekabet etmişlerdir.
Misyon'a bağlı gruplar bir asır boyunca eğitim, sağlık ve sosyal alanda çalışmalarda
bulunmuşlardır. Sosyal faaliyetlerle birlikte dini çalışmalarını da sürdürmüşler ancak esas
hedef olan müslümanları hıristiyanlaştırma gayelerine ulaşamamışlardır. Bunun yerine
Katolik gruplar başka mezheplere mensup milletleri, Protestanlar da Katolik ve Ortodoksları
kendi mezheplerine çevirme yönünde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Anahtar kelimeler: Misyon, misyonerler, Antakya, Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar,
MISSION AND MISSIONARY ACTIVITIES IN ANTIOCH (ANTAKYA)
Abstract
Due to the tolerant environment offered by the Ottoman Empire Mission, carried out its
activities on the Ottoman soils through founding schools, religious and social institutions.
Whereas in the beginning, the whole goal of those activities was to practice their religious
beliefs, later Mission became a tool in the great powers struggles. Antioch was prominent for
its diverse religious make – up. Moreover, its strategic location and geopolitic importance
attracted the attention of great Powers. As such, Western powers competed among themselves
for establishing closer relations with religious groups in the city. Groups affiliated with
Missions were active in educational, health and social activities for centuries. However, they
failed in their goal of Christianizing Muslims. Instead, they focused on Catholics, Protestants,
Orthodox and other religious groups and tried to convince them to convert to their belief.
Key Words: Mission, Missionary, Antioch (Antakya), Catholics, Protestans, Orthodox.
Giriş
Misyon, Hıristiyan din adamlarına göre İsa’nın şeriatında her zaman devam edecek bir
olgudur. Hıristiyanlığın resmi din olmasıyla birlikte daha önce spritüel anlamı daha çok
vurgulanan Misyon kavramı kurumsallaşmış, din ve dünyanın tek hakimi Papa’nın
kontrolünde devlet politikası olmaya başlamıştır. Haçlı seferleri, diğer ülkelere yapılan
*
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seyahatler, kolonizasyon çalışmaları ve bunların sonucunda meydana gelen diplomatik ve
ekonomik münasebetler hep Misyon kavramı içerisinde telakki edilmiştir. Misyon, tarihçilere
göre ise dini çevrelerden biraz farklı değerlendirilmektedir. İsa’nın emrini yerine getirme veya
kısaca, kilisenin sınırlarını genişletme işi olarak tanımlanmaktadır. Teologlara göre ise, İsa’ya
daha fazla insan kazandırmak için kilise tarafından gönderilen insanlara misyoner, bu işi
yürüten kuruma da Misyon denilmektedir.1
Misyon'un en etkin ve organize bir şekilde faaliyet gösterdiği dönem Osmanlılar
dönemidir. 15. yy'da Osmanlı Devleti dünyada tek güç olmaya başlayınca kendi
topraklarındaki Hıristiyan varlığının din işlerinin yürütülmesini stratejik olarak kendine yakın
gördüğü Fransa'ya bir nevi tevdi etmiştir. Böylece Kutsal İttifak'ı yine dini kavramlar
kullanarak parçalamıştır. Kapitülasyonlarla birlikte gelişen konjonktürde Fransız hâmiliği
kavramı doğmuştur.2 Fransa'nın koruması altında Misyon, Osmanlı Devleti üzerinde
faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. (protectorat français) Gittikçe yayılan ve kurumsallaşan
Misyon, diğer Hıristiyan milletlerin dini ve sosyal faaliyetlerini de kapsamaya başlamış, öyle
ki Misyon yönetiminde Fransız korumasına tabi bütün milletlere Frenk milleti denmiştir.
(nation franque) XIV. Louis ile başlayan Misyon’un Osmanlı’da yerleşme süreci Fransa
kontrolünde hızla devam etmiştir.
Misyon’un hemen hemen tüm gruplarının faaliyet gösterdiği Kudüs’ten sonra en önemli
yer Antakya’dır. Böylesine tarihi geçmişe ve dini öneme sahip olmasına rağmen Antakya'da
Misyon'un faaliyetleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmamız büyük
ölçüde Fransız Dışişleri arşivinde bulunan belgelere dayanmakta, Antakya'da Misyon ve
faaliyetleri konusunda yeni bilgiler içermektedir. Bu sayede Antakya'da faaliyet göstermiş
Misyon'un tarihi üzerine dikkati çekerek daha detaylı araştırmaların yapılmasına katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.
İlk olarak Katolikler XIV. Louis zamanında faaliyete başlamışlardır. 1622’de Vatikan’da
Misyon bakanlığı kurulmuş, bunu Paris’te Yabancı ülkeler Misyonu Derneği’nin kurulması
takip etmiştir. Bu dernek Osmanlı Devleti'ne birçok misyoner göndermesiyle ön plana
çıkmıştır. Bunlardan biri olan Fransiskenler, Osmanlı hoşgörüsü sayesinde Yakın Doğu’da
çoğalmaya başlamışlardır.3 Ancak ilk manastır kuranlar Suriye, Filistin ve Kıbrıs’ta faaliyet
gösteren Kapusenler olmuştur. Kapusenler’in çalışmalarından memnun olan XIV. Louis,
1673’de onlara İstanbul’da büyükelçilik binasının yanında bir yer tahsis ettirdi.4 Böylece
resmi olarak misyonerleri desteklemiş oldu. Nihayet 1740’da Kapitülasyonlar’ın sürekli hale
getirilmesiyle birlikte birçok konsolosluk açan Fransa, bundan sonra tüm Misyon’un işleriyle
resmi olarak konsolosluklarının vasıtasıyla ilgilenmeye başlamıştır.
Bütün bu desteklere ve serbestliklere rağmen Antakya civarında Müslümanlıktan
Hıristiyanlığa dönen Müslüman kaydına rastlanmamıştır. Action chrétiens adlı süreli yayında
belirtildiğine göre bir kaç Alevi’nin Hıristiyan olması dışında herhangi bir din değiştirme
yaşanmamıştır. Bunun sonucunda Misyon, Katolik olmayan diğer Hıristiyan gruplarına
yönelmiştir.5 Bu yönelme Hıristiyan toplumlarla diğer devletler arasında yeni politik
gerilimlere yol açtı. İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya, Almanya gibi, büyük devletler,
Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak için dini cemaatlerle politik ilişkiler kurmuşlar ve dini
cemaatlerin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasında onlara yardımcı olmuşlardır. Kuşkusuz
1

Dictionnaire du Théologie, s. 1866.
Jean Riffier, Les œuvres françaises en Syrie 1860-1923, Paris, l’harmattan, 2000, s.212.
3
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.3, Ankara, 1983:s. 117-119.
4
İlknur Polat, Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar, İstanbul, Ocak yayınevi, 1983, s.1.
5
Hidayet Vahhaboğlu, Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, İstanbul, Boğaziçi yay., 1997, s.67.
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bölgenin jeopolitik önemi, yabancı devletleri dini gruplar üzerinden politikalarını yürütmeye
itmiştir.
Gelişen süreçte misyoner okulları Osmanlı devlet adamlarınca kanıksanır olmuştur.
Nitekim elitler ancak bu okulların açılmasıyla Osmanlı’nın politik ve ekonomik olarak
gelişeceğini düşünmüşlerdir. Bunun sonucunda memleketin her tarafında tüm Hıristiyan
grupların okul açmalarına izin verildi. Bu iyi niyetli yaklaşımdan yararlanan Misyon ve
kurumları, tüm memalik-i Osmani'de hızla yayılmaya başladı. Kurumların ve grupların
sayılarının büyük boyutlara ulaşması, devleti bunları kontrol altına almak için şartnameler
hazırlamaya itmiştir. Sonuçta Adliye Nazırlığı 1869’da meşhur maarif nizamnamesini
hazırlamıştır.6
Hariciye Nazırı Tevfik Paşa’nın deklarasyonu Misyon'a bağlı kurumların açılmasında
tarihi bir dönemeç olmuştur. Resmi olarak tüm Fransız okulları ve Misyon tarafından kurulan
tüm kiliseler tanınmıştır. Burada öne çıkan husus, tüm resmi makamlarca tanınan kurumlara,
kiliselerini onarma, yenileme, geliştirme haklarının verilmesidir. Önceleri bu işlerde Osmanlı
yöneticilerinin isteksiz tavrı söz konusuydu. Belirlenen haklardan başka, Fransız korumasında
(protectorat français) bulunan tüm bu dini kuruluşlara vergi indirimi, gümrük muafiyeti gibi
kolaylıklar getirildi. Ancak bütün bunların iki ülke arasındaki iyi diplomatik ilişkilere bağlı
olacağı da vurgulanıyordu.7 Osmanlı Devleti iyi ilişkiler şartıyla bahsedilen kurumların
kendine baskı unsuru olarak kullanılmasını engelleme stratejisini gütmekteydi.
Antakya'da Misyon, dini cemaatler ve kurumları
Fransa'nın Osmanlı Devleti ile olan iyi ilişkilerinden ötürü bu bölgede imtiyaz sahibi bir
güç olduğunu belirtmiştik. Başka bir deyişle Fransa, Osmanlı nezdinde en ziyade imtiyaza
mazhar bir devletti. 1673 tarihli kapitülasyon anlaşmasının 40. maddesi Katoliklere Fransa
koruması altında Kudüs'ü ziyaret edebileceklerini ve hiçbir müdahalenin olmayacağını garanti
altına alan hükümler içermekteydi.8 Fransa'ya verilen bu haklar Fransa'da protectorat yani
Doğu Hıristiyanların hamisi olarak algılanmıştır. Binaenaleyh, bütün dini cemaatler Fransa’ya
bağlı olarak bir nevi telakki edilmiştir. Fransa bir adım daha ileri giderek sadece Avrupa
kökenli dini grupların açtıkları okul ve diğer kurumları desteklemekle kalmıyor, bölgedeki
Ortodoks Arap ve Rumlar’ı da destekliyordu. Fransızca’nın okutulduğu tüm yerleri
desteklenecek yerler olarak kabul ediyordu. Sonuçta hegemonik bir yaklaşımla tüm Hıristiyan
grupları bölgede kendi gücünün devamı için savunuyordu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Misyon’a bağlı tüm cemiyet ve kurumların resmi işlemlerini
yürütmüştür. Misyon’un Fransa nezdinde yerine getireceği prosedürden başka bir de Osmanlı
yönetimi nezdinde faaliyetlerini gerçekleştirmesi için bir takım bürokratik formaliteleri ifa
etmesi gerekiyordu. Yapacakları bir çalışmaya izin almak için aşağıda sıraladığımız
bürokratik aşamalardan geçmeleri gerekiyordu:9
Kadastro bürosu, Jandarma ve Polis bürosu, Bidayet mahkemesi, Muhasebat bürosu, Maarif
bürosu, Belediye, Ziraat bankası.
Maarif nizamnamesine göre okul açmak için yerine getirilmesi gereken şartlar vardı.
Öğretmenlerin diplomalarının tasdiki, mahalli maarif idarelerince belirtilen müfredata uyma,
kitapların onaylatılması, okul derecelerinin maarif idarelerine tespit ettirilmesi, okul yerinin
6

Şamil Mutlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, doktora tezi, Istanbul Universitesi, 1999, s.14.
A.D.N., Ambassade. Const. karton n° :618, doc. n° 149 la ettre de Tevfik Pacha(Tevfik Paşa’nın mektubu)
8
Nilgün Balıkçı, Yabancıların Okul Açma Hakları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
Anabilim dalı, basılmamış yüksek lisans tezi, 1999, s.11-12
9
A.D.N. Amb. Cons. Serie E, carton n°627, doc. n°11
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ve arsasının hukuki durumunun belirtilmesi, arsa sahibinin bildirilmesi gibi hususlar resmi
olarak vuzuha kavuşturulmak zorundaydı.10
Çalışmamızda Antakya’da aktif olan kurumları mezhep ve ait oldukları dini cemaate
(congregation religieuse) göre inceleyeceğiz.
Katolik gruplar
Antakya'da faaliyet gösteren Katolik mezhebine ait dini cemaatler şunlardır: Kapusenler,
Karm Babaları, Cizvit Babaları, Hıristiyanlık Doktrini Kardeşler, Aydınlık Sen Josef
Rahibeleri, Merhametin Kızları.
Protestan kurumları
Katoliklerin yanı sıra Protestanlar da bölgede ciddi misyonerlik faaliyetlerinde
bulunmuşlardı. Bu gruplar şunlardır: İrlandalılar derneği ve Reformcu İskoç Protestan
Misyonu, Association Irish and Scotch Reformed Presbyterian Mission, General Secretary of
the Mission Board.
Ayrıca Alman kökenli Lepsius Deutsche Orient Mission de Kessab adlı bağımsız hareket
eden bir misyoner grup da faaliyet göstermekteydi. Bu dernek özellikle Ermeniler'e yönelik
faaliyetlerde bulunmaktaydı. İleriki bölümlerde bu grup hakkında bilgi vereceğiz.
İskenderun Fransız Vis konsüllüğü tüm Misyon’a ait işleri yürütmekteydi. Bunların çoğu
maddi destek içeren isteklere yönelik muamelelerdi. Bütün dini cemaatler papaz tayinlerinde,
kendi eğitim ve öğretim kurumlarına yapacakları yönetici ve personel atamalarında Fransız
temsilcisinin onayını almak zorundaydılar. Fransız temsilciliğinin de dini cemaatlerin başına
geçecek olan şahısları büyük bir titizlikle takip ettiğini görmekteyiz. Bu tür koruma
faaliyetleri manda yönetimi esnasında da devam etmiştir. Yüksek Komiserlik raporları
özellikle General Gouraud’nun müdahalelerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Bütün dini
grupların tanınması bunu ispatlamaktadır. İlk önce Carmelitanlar’ın 1921’de okul
malzemelerinin serbestçe geçişine izin verilmiş, bir de gümrük ve vergi indirimi
getirilmiştir.11 Marunî papaz Nicolas Ghosn’un resmi tanınma isteği 1922’de kabul edilmiş, St
Antoine Kilisesi ve okulunun kurulması ile ilgili çabalar desteklenmiştir. İbadet özgürlüğü
eskiden olduğu gibi devam etmiş ve bu konuda din ayrımı yapılmamıştır.12 Resmi tanımayla
kalmayıp manda yönetimi, Sancak’ta, ister resmi ister özel okullar olsun hepsini maddi olarak
desteklemiştir. Bu desteklemeyi detaylı olarak göstermek için Ankara Anlaşması’ndan sonra
desteklenen okullar bir şema olarak aşağıda yansıtılmıştır:
Resmi okullardaki durum13
Yer
İskenderun
Erkek okulları
Kız okulları
Kırıkhan
Erkek okulları
Kız okulları
Antakya
Antakya Lisesi
Erkek okulları
Kız okulları
Toplam

Okul sayısı

Profesör sayısı

Öğrenci sayısı

12
2

17
8

600
210

7
3

15
3

530
76

1
12
2
39

21
22
7
93

255
867
195
2.733

10

Balıkçı, a.g.e., s. 44-46
A.D.N, Beyrouth, 2490, doc. n°18.597
12
A.D.N, Beyrouth, 2490, doc. n°3675/P. A.
13
A.D.N, Beyrouth, 1842, numarasız belge.
11
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1922-1923 yılları okul öğrenci karşılaştırmalı tablosu
Kurum adları
İsekenderun
Frer’lerKoleji
İskenderun
Müslüman Okulu

Öğrenci -1922
158

öğrenci-1923
255

40

21

Antakya
Rum 175
Ortadoks Erkekler
okulu
Antakya
Rum 140
Ortadoks
Kızlar
okulu
Antakya
Kapusen 185
Kardeşler
Cebel
Musa 42
Kabusiyye karışık
Ibid Vakfı Erkekler 42
Kadir Bey Kız Okulu 80
80
Yoğuoluk karışık
40
Bityas karışık
100
Hacı Habibli
200
İskenderun
Ermeni
Nubaryan
Okulu
Beylan
Ermeni 47
Katolik Okulu
İskenderun Ermeni 300
Okulu
Suriyeli
Rum 165
Ortadoks Okulu
Suriyeli
Rum 117
Ortadoks
Okulu
karışık
Antakya Ecole des 125
Sœurs St. de Joseph
İskenderun
Ecole 251
des Sœurs St. Joseph
Kırıkhan Ecole du
Sacré Pere Paskes
Toplam

310
237
135
52
36
70
100
55
120
300
30
203
128
106
128
230

2.516

Kaynak :Archives diplomatiques, inventaire Beyrouth, carton n° 2384
Misyon'un Osmanlı Devleti'nin Antakya'dan çekilmesinden sonra yerine kurulan Fransız
manda yönetimiyle iyi ilişkiler kurduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki tüm özel eğitim manda
yönetiminin izniyle Misyon tarafından yürütülmüştür. Buna ilaveten dispanser, hastane vs
kurumlarla sağlık alanındaki çalışmaları, Antakya’da etkinliklerini gösteren önemli
faaliyetlerdir. Tabloda belirttiğimiz gibi Fransız idaresi özellikle misyoner okullarına destek
vermiştir. Bu desteğin miktarı şu an için belirsiz olmakla birlikte yeni belgelerin ortaya
çıkmasıyla vuzuha kavuşacak bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu denli sosyal
faaliyetler manda yönetiminin Antakya'da halk nezdinde itibar kazanması için gerekliydi.
Çünkü manda yönetimi Müslüman halk nezdinde işgalci güç olarak görünmekteydi.
Müslümanların bu türlü sosyal faaliyetlerle yeni yönetime ısınması gerekliydi ki tesis edilen
5
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huzur ortamıyla bölgede üretimin artması ve bunun sonucunda da ekonomik çıkarların
istenilen seviyeye ulaşması sağlanacaktı.
Fransa bilindiği gibi 1905'de laikliği cumhuriyetin temel prensibi olarak kabul etmişti.
Laiklikten önceki Dışişleri ve Misyon ilişkisi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak işgalle birlikte
başlayan süreçte laik Fransa'nın apaçık bir şekilde Misyon'a göstermiş olduğu destek
sorgulanması ve analiz edilmesi gereken bir durum olarak karşımızdadır. Laiklikten önceki
uygulamalarla sonraki dönem arasındaki uygulamalar arasında hiçbir farkın bulunmadığını
yukarıda sunduğumuz belge ispatlamaktadır.
Kapusenler-(Capucins)
Bu bölgede faaliyet gösteren ve Misyon'a bağlı olan tüm gruplar içinde en eski olanı
Kapusenler'dir. 1626’dan itibaren Osmanlı Devleti'nde faal halde çalışmaktaydılar. Ancak,
Antakya'ya gelişleri 1846’da olmuştur. Bir misyoner olan ve Parma’dan gelen Baba (Père)
Basil de Novare o tarihlerde onbin Müslümanın yaşadığı Antakya’da Kapusenler’e ait Katolik
misyonunu kurmuştur.14
Basil de Novare, ilk olarak günlerini ibadetle ve özel derslerle geçirdiği Müslüman
mahallesindeki küçük bir eve yerleşti. Fakat 1851’de bir Müslüman tarafından öldürüldü.
Böylece Antakya Misyonu 1853’e kadar papaz olmadan faaliyetlerine devam etti. Bu tarihte
Kapusen Babaları, Zacharia de Castigano yönetiminde resmi izne sahip olarak bir kilise ve
imarethane inşa ederek faaliyetlerine yeniden başladılar. 1855’de Rum Ortodoks Patrikliği’ne
Fransız Konsolosluğu Dini İşler Delegasyonu tarafından verilen Sen Pierre mağarası ve
bitişiğindeki mezarlık daha sonra Kapusenler tarafından bir duvarla çevrilmiş ve 1863’de
onarılmıştır. Bu çalışmalara karşılık olarak bahsedilen yerlerin yönetimi tamamıyla
Kapusenler'e geçmiştir.15
Misyon, en önemli faaliyet mekanlarından düşkünler yurdunun ve küçük kilisenin
yıkıldığı 1872 depreminde büyük hasara uğradı. Misyonerler dolayısıyla çok kötü şartlarda ve
kenar mahallede bulunan bir evde ikamet etmek zorunda kaldılar. Bir yandan da 1882’de
tamamlanan kilise ve okulun yapımına refakat emişlerdir.16
Kapusenler, mezarlığın ve Sen Pierre mağarasının yanında bir kilise kurdular. Seçilen
yer Hıristiyanlık için çok anlamlıdır. Kilisenin yerinin Hıristiyanların inancına göre Sen
Pierre’in ilk vaaz verdiği mekan olarak kabul edilen mahalde olması diğer cemaatlere de bir
mesaj niteliğindeydi. Ancak belirtmek gerekir ki, kilise resmi belge olmadan kurulmuştur.
Sadece Antakya Kaymakamı 1909’da 1.540 franklık bir yardımla beraber, sadece eski
kilisenin onarımına izin vermiştir.17 Buna rağmen Kapusenler gerekli izni almadan kiliseyi
inşa etmişlerdir. Kapusenler, kiliseye ilaveten orada bulunan mezarlığa da sahip çıkmışlardır.
Bilindiği gibi bu mezarlıkta Fransız prensler, görevliler ve misyonerler gömülüdür. Böylece
Fransa'ya da yakınlık duyulmuş bunun yanında Haçlılardan kalma miras da sahiplenilmiştir.
Kapusenler 1901’de 89 öğrencisi olan bir okula sahiptiler. İki Fransız ve iki İtalyan
profesör burada eğitim hizmeti vermişlerdir.18 Ancak bazen eğitim faaliyetlerinin bölgeye
yaptıkları katkılara rağmen zorluklarla da karşılaşmışlardı. Mesela, İskenderun’da
Kapusenler’in kilise kurmak için yaptıkları başvuru Halep valisi tarafından olumsuz
sonuçlanmıştır. 35 no’lu ve 28 Haziran 1893’deki mektupta, Halep valisi Fransa’nın Halep
14

Maurice Barres, Enquête aux Pays du Levant, t.2, Librairie Plon, Paris, 1934, s. 50.
Bazantay Pierre, La pénétration de l’enseignement dans le Sandjak d’Alexandrette, thèse doctorat, Beyrouth,
1936, s. 44.
16
A.D.N, Beyrouth 2490, doc. n°3675/P. A..
17
A.D.N., Amb. Const. 874, doc. n° 72
18
A.D.N., Amb. Const. 618, doc. n° 35
15
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konsolosluğuna bu cemaatlerin bir yapıyı kiliseden okula çevirmek için izin istemeleri
gerektiğinin şart olduğunu ifade ederek, ayrıca bahsedilen yapının tekrar değiştirilmeyeceğine
dair taahhütname vermelerini istemektedir.19 Bu belgeden Kapusenler'in devletin hukukuna
aykırı olarak da hareket ettiklerini anlamaktayız. Zira izin almadan bir daha değiştirilemez bir
yapıya yönelik tekrar bir girişimde bulunmuşlardır.
Kapusenler bölgede en fazla diplomatik kriz meydana getiren grup olmuştur. Bir
mahkeme kaydında, yürürlükte bulunan kanunlara göre, ölen Papaz Basil’in ki, doğal olarak
mirasçısı yoktur, iki evine yerel otorite tarafından kanunlar çerçevesinde işlem yapılmak
istenmiştir. Halbuki bu iki ev uzun zamandan beri Kapusenler’in elinde bulunuyordu ve o ana
kadar da devlet hiçbir şekilde bu evleri hazineye devretmeye yönelik bir teşebbüste
bulunmamıştı. Devlet bahsedilen mülkü alınca, bu hareket Kapusenlerce aşağılama ve hakaret
olarak kabul edilmiştir. Öyle ki, Papaz Gérome, 13 Haziran 1911’de Fransa Halep
Konsolosluğu temsilcisi Mösyö Grapin’e gönderdiği mektupta bu hoşnutsuzluğunu dile
getirmiş ve adeta şikayetçi olmuştu.20 Ancak devlet kararlı bir tutum sergileyerek bahsedilen
evleri geri vermemiştir.
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'ndan doğal olarak tüm dini cemaatler etkilenmişlerdi.
Osmanlı Devleti mağlup sayılınca meydana gelen hasarın müsebbibi olarak Kapusenler
devleti göstermişlerdi. Harpte zarar gören kilisenin üçüncü sefer inşa edilmesi için derhal
Fransa nezdinde girişimlerde bulundular.21 Fransız mandasının ilan edilmesiyle birlikte dini
cemaatlerin tazminat istekleri birbiri ardına gelmeye başlamıştı. Custodie de Terre cemaatinin
uğradığı 4 okuldaki zarar 72.970 franktı. Buna ev ve bahçeyi de eklediğimizde zarar 145.740
franka kadar çıkmaktadır. Aynı arşivdeki bir belgede Ferdinand Diotallevi tarafından
hazırlanan listeye göre bu hasar 28.707.728 franktır. Ancak bunun abartıldığı kesindir.
İstenilen meblağı cemaat tahsil edemeyince bu kez hasarların 1926’da genç Türkiye
Cumhuriyeti’ne tazmin ettirme çabasına girmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin talep
edilen parayı ödediğine dair herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir. Netice itibariyle
fırsatı ganimet bilip mevcut durumdan yararlanmak isteyen dini cemaatler söz konusu
hasarları abartmışlar ve politik ilişkileri kullanarak para tahsilini sağlamayı amaçlamışlardır.22
Bu konuda Kapusenler ile Fransiskenler arasında samimi bir dayanışmanın olduğunu
müşahede etmekteyiz. Nitekim Papaz Sabatino bu konuda Fransiskenler'den desteğini
esirgememiştir. Manda yönetimi nezdinde tazminat taleplerine katılarak katkıda bulunmuştur.
Fransiskenler- (Francisscaines)
Fransiskenler diğer Misyon grupları gibi Fransa koruması altında faaliyet göstermişler.
Bunun sonucunda öteki katolik grupları gibi çeşitli maddi destekler almışlardır.23
Fransiskenler daha çok Kessab bölgesinde yoğunlaşmışlardır. Kessab ondokuzuncu yüzyılın
sonunda yaklaşık 5.000 Hristiyanın toplandığı bir merkezdi. Bu yapısıyla misyonerler için
çok önemli bir yerleşim birimiydi.
Kessap’la birlikte İskenderun ve Antakya’da da çok aktiftiler. Papaz Bazil Galli, üst
19

A.D.N., Amb. Const. série E, carton n°622, doc. N°13, 25.
A.D.N., Amb. Const. 873 ; doc. n° 43 et 21
21
Dominique Jimenez, Les mission franciscaines et la Cilicie regard d’un franciscain de terre sainte1894-1922,
thèse de 3ème cycle, Université Jean Moulin, Lyon, 1986. Dominique Jimenez'in belirttiğine göre Archive de la
Mission des P .P. Capucins d’Antioche Antakya Kapusenleri arşivi Révérend P. Edmond tarafından ilk defa
kullanılmıştır.
22
A.D. N., S.B.I.P. N° 25.
23
Jimenez, a.g.e., s.95.
20

7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

düzey misyoner ve Roma misyoner grubu başkanı sıfatıyla ilk olarak 9.000 piastre24 ödeyerek
21 Recep 1259’da Antakya’da satın aldığı binada faaliyete başlamıştır. Bu evden sonra
Fransiskenler Mösyö Michel Deab’a ait olan evi Papaz Mansur adına 1880’de 1.475 franka
satın alarak yerlerini genişletmişlerdir.25 Yerel yöneticilerin dikkatini çekmeme kaygısı bu tür
bir eylemin yapılmasına neden olmuştur. Arazi alımında kanunlara göre serbest hareket
edemeyen Misyon'a bağlı dini cemaatler Osmanlı tebaasından biri üzerinden alım satımı
yapmaya başlamışlardı.
Kilise’den başka Fransiskenler Kessab’da bir küçük ibadet yeri ve okula sahiptiler.
1901’de bundan başka yine İskenderun’da 2 din adamının oturduğu bir ev, Hospice de Terre
Sainte diye bilinen ve 1900’de Halep’de ikamet eden Fransiskenler’in yöneticisi Papaz
Jacinthe Tanizza tarafından Misyon Terre Saint’e bırakılan bir yurtları vardı. Hemen hemen
her Misyon grubu satışlarda ya da devirlerde vergi muafiyeti istemişlerdir. Bu evin devri için
de yapılan müracaat yerel yönetim tarafından reddedilmiştir.26
Fransiskenler'in politik ve ekonomik destek olmadan ayakta kalmaları zordu. Nitekim
Papaz Muré Kessab Fransisken misyonunun kaybolmaya yüz tutmasından Fransa'yı
suçlayarak yöneticilerin duruma kaygısız kaldığını ileri sürmüştür. Bununla birlikte Fransa’ya
bağlı kalınacağı noktasında hassasiyet göstermiştir.27 İfadesinde Fransa ile olan tarihi
ilişkilerin sadakati gerektirdiğini ama bölgede Fransa'nın tek olmadığını söylemiştir. Papaz
Muré’nin böyle bir çıkış yapması, İtalya ile Fransa'yı kendilerine destek noktasında amansız
bir rekabete sürükleme ve bu rekabetten çift taraflı olarak yararlanma stratejisinin bir
parçasıydı.
1909’yılı Fransisken misyonerleri için pek iyi geçmemiştir. O tarihlerde Ermeniler ile
Türkler arasında olan Adana olayları özellikle Misyon’un faaliyetini olumsuz etkilemiştir.
Olaylar sonucunda Musadağı'na sığınan Ermeniler Fransa'nın araya girmesiyle Jule Ferry,
Michelet, Victor Hugo zırhlılarınca taşınmışlardır. Bu süreçte Fransiskenler o bölgede faal
olarak Ermeniler'e yardım etmişlerdir. Bu durum kuşkusuz Türkler'in Fransiskenler'i TürkErmeni çatışmasında taraf olarak görmelerine neden olmuştur.
Kessab’a dönüşte Papaz Sabatino, yıkılan yerlerin tamiri, okulun yeniden açılması için
Fransa’nın İstanbul Büyükelçiliği nezdinde yardım isteğinde bulunmuştur. Bu yardımın
Fransa’nın Bab-ı Ali’ye baskı yaparak tazminat ödenmesi şeklinde olmasını istemiştir. Bunun
için de bir hasar tespit komisyonu kurdurmuştur. Komisyonun hazırladığı hasar tespit listesi
ile Papaz Sabatino’nun listesi arasında çok büyük fark olduğunu müşahede ediyoruz. Osmanlı
Devleti'nin listesinde hasar 15.526 piastre (Frankla birlikte kullanılan para birimi) iken, Papaz
Sabatino’nunkinde 51.260 piastre olarak gözükmektedir. Zararın ödenmesi konusunda Fransa
temsilcisinin Sabatino'ya cevabı Osmanlı Devleti’nin şimdiye kadar bu şekilde bir ödeme
yapmadığını söyleyerek kayıtsız kalınacağı şeklinde olmuştur.28 İhtimal ki daha derin politik
hesaplar yapan Fransa, Fransiskenler’in tazminat isteği yüzünden bu hesaplarını Bab-Ali
nezdinde riske atmak istememiştir. Sonuç itibariyle bahsi geçen paraya ilişkin ödeme
yapılmamıştır.
Fransiskenler de eğitim alanında faaldiler. 1909’da, Kessab’da 55 erkek, 60 kız
öğrencinin, Kazaduran’da 45 öğrencinin, Şinergen’de 35 öğrencinin eğitim gördüğü bir okula
24

Piastre Fransızca bir kelime olup Osmanlı’daki kuruşun karşılığıdır. Ayrıca Venedik parası için de piastre
kelimesi kullanılmıştır.
25
A.D. N., Amb. Const.: 873, doc. n° piece A- G
26
A.D. N., Amb. Const. 873, doc. n° 20
27
Jimenez, a.g.e., s. 271.
28
A.D.N. , Const. 873, doc. n°10
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sahiptiler. Aralarında 3 profesörün bulunduğu 8 eğitimciden oluşan kadroyla eğitim faaliyetini
yürütmekteydiler.29 Bu çalışmalar Adana olaylarına kadar devam etmiştir. Olaylardan hemen
sonra tazminat isteğine beklenilen cevap verilmemiş, buna mukabil Osmanlı Devleti 1913’de
arazi satın alma izni vererek bir nevi hüsn-ü niyet göstermiştir. Satın alınan bu arazi üzerinde
3 kısımdan oluşan bir bina inşa edilmiştir.30
Yeni binada sadece Fransiskenler faaliyet göstermemiş, Latinler de bu emlaktan
yararlanmışlardır. Çünkü 1900'lü yılların başında Kessab’daki Latinler Osmanlı yönetimi
tarafından resmi olarak tanınmamışlardı.31 Dolayısıyla Hospice de Terre ki Fransikenler’e
bağlı bir gruptur, izinsiz olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Sonuçta kontroller sıklaşınca
izinsiz yaptıkları bu faaliyetlerin zarar gördüğünün fevkinde olarak resmi tanınma talebinde
bulundular. Osmanlı yönetimi, çok sayıda eğitim müessesesinin varlığından dolayı mevcut
ihtiyacın yeterince karşılandığı gerekçesiyle tanınma isteğini reddetmiştir. Bunun yanında dini
cemaat olsun olmasın eğitim alanında faaliyet gösterenlerin aşırı bir şekilde artmasıyla
birlikte yararlandıkları vergi muafiyetinin hazine için açıklar meydana getirdiği de gerekçede
belirtilmiştir. Sonuçta Osmanlı yönetimi sadece eski binalardan vergi alınacağını belirtmek
suretiyle başvuruyu sonuçlandırmıştır.32
Birinci Dünya Savaşı'ndan zarar gördüklerini Fransiskenler de dile getirmişlerdir.
Bulduğumuz bir belgeye göre, Papaz Sabatino tarafından imzalanan 27 Nisan 1919 tarihli
kayıtta, Kessab bölgesindeki Fransiskenler’in hasarı 16.118 frank tutarındaydı.33 Ancak bu
talep de olumlu karşılanmamıştır.
Fransiskenler’in Fransız koruması altında bulunması manda yönetiminde de devam
etmiştir. General Gouraud komutasındaki Levant ordusu sayesinde 18 Kasım 1921
İskenderun’da üç aylık kira bedeli 125 Suriye lirası olan bir binaya sahip oldular. O tarihlerde
bu kiracılar için avantajlı bir fiyattı.34 Fransisken de Terre Sainte, İskenderun’da sahil
kenarında bulunan evde 1924’e kadar ikamet etmişlerdir. Papaz Emmanuel Garci bu bölgede
Ermeniler için küçük bir yetimhane kurmuştur. Vicaire Custodial (Dinişleri Yüksek Kurulu)
eski bir misyoner olan Garcia’nın sayesinde bu yetimhanenin çalışmalarının desteklendiğini
belirtmişti. Nihayet 1924’de Papaz Emmanuel ölünce, Dinişleri Yüksek Kurulu yetim
Ermeniler’i boşaltma pahasına bu yeri satmaya karar verdi. Esasen bu durum Misyon'un
varoluş amacına ters bir tutumdu. Nitekim tepkiyle de karşılanmıştır. Satın alma işine Yüksek
Komiserliğin müdahale ettiğini görüyoruz. Yüksek Komiserliğin notuna göre eskiden
Fransiskenler’e ait olan bu binayı almak için bütçeden 15.000 franklık bir pay ayrılmıştır.
Üstelik bina ile ilgili olarak ayrılan ödeneğin kafi gelmemesi durumunda Parlamento kararıyla
daha fazla ödeneğin ayrılabileceği şerhi de yer almıştır.35 Sosyal bir sorun olan Ermeni
yetimlerinin durumunun daha fazla kötüye gitmesini önlemek için böyle bir uygulamaya
manda yönetimi yönelmiştir. Bölgeye yerleştirdikleri Ermeniler'e karşı sorumlu olduğu
hissiyatının bunda etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Fransiskenler'in çalışmalarında diğer dini gruplarla daha irtibatlı olduğunu görmekteyiz.
Kırıkhan’da faaliyette bulunan grup üyeleri Meydan-ı Ekbez'deki Lazaristler'i
desteklemişlerdir. 1921 Ankara anlaşması uyarınca Meydan-ı Ekbez'in Türkiye'de kalması
29

A.D.N., Amb. Const: 873, doc. n° 49
Aynı belge.
31
A.D. N., Amb. Const.: 873, doc. N° 101.
32
A.D. N., Amb. Const.:873 doc. n° 8882/10
33
A.D.N., S.B.I.P. N°25.
34
A.D. N., S.B.I.P. doc. N°1463.
35
A.D.N., Beyrouth 2503, doc. n°149, 7187.
30
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sonucunda Lazaristler'in çalışmalarında hukuki engel meydana gelmiştir. Netice itibariyle
bölgeden ayrılarak İskenderun'a gelmişlerdir. Esasen Lazaristler Meydan-ı Ekbez’de 1884’de
çalışma grubu kurmuşlardı. Bu bölgede büyükçe bir arazi satın alarak 80 Ermeni ailesini ki
çoğu Gregoryenlikten Katolikliğe geçmiştir, sonradan gelen 20 Maruni aileyle birlikte burada
iskan etmişlerdir.36 Aileler 1920’lerde Müdafaai Hukuk Cemiyeti üyesi Türklerle çatışmışlar
ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ankara anlaşmasından sonra Fransız askerlerinin
çekilmesiyle birlikte Hıristiyan nüfus İskenderun, Lazkiye, Halep, Beyrut gibi bölgelere
götürülmüşlerdir. Bu çekilme göç sorununu ortaya çıkarmıştır. Manda yönetimi bunları
Suriye’de özellikle göç eden Türkler’in yerlerine yerleştirmiştir. Böylelikle uzun zamandır
sahipsiz kalan Türk toprakları bir işgal mantığı içerisinde muameleye tabi tutulmuştur.37
Diğer yandan Lazaristler Ermeniler’e yönelik yaptıkları faaliyetler sırasında yaşadıkları
özellikle ekonomik sorunları gidermek için Lyon’dan gelen Cizvitler ile anlaşma yaptılar.
Bunun sonucunda, faaliyetlerinde 1930’larda yeniden bir canlanma görülmeye başlamıştır.38
Frères des Ecoles Chrétiennes
Frères des Ecoles Chrétiennes, Marsilya’da Bard St Charles 47 adresli merkezde
bulunuyorlardı. İlk olarak 1912’de İskenderun’a yerleşmişler ve Fransız korumasından
faydalanarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1913’de 140 mevcutlu bir okul kurmuşlardı. Bu
okul 4 sınıftan oluşmaktaydı ve bir de ayrı olarak gençlere eğitim hizmeti veren bir sınıf
mevcuttu. Yönetim 4 frère(misyoner), 5 profesör ve bir din görevlisinden oluşmaktaydı.39
Birinci Dünya Savaşı tüm bölgede faaliyet gösteren cemaatlerde olduğu gibi bu grubun
da faaliyetlerini akamete uğratmıştır. Savaş esnasında yağma kaygısıyla Frères’ler eşyalarını,
mobilyalarını Avaraji ailesine emanet olarak bırakmıştır. Aile de bu emanetleri Amerika
Birleşik Devletleri’nin Halep’deki konsolosluk binasına ait olan depoda saklamıştır.40
Savaş esnasında Frères’lerin okulu Türklerce işgal edilmiştir. Zarar gördüklerini iddia
eden bu grup, M. Leonle Emile önderliğinde, Fransız işgalinden önce 1917’de kurulmuş
Fransız Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Şikayetler Komisyonu’na başvurarak tazminat
talebinde bulunmuşlardı. M. Joseph Aivasian tarafından hazırlanan tahmini hasar 872,28 Türk
lirası yani 20.095 frank civarındaydı.41 Tazminat isteği esnasında hasar üzerinde bu misyoner
grubunun anlaşamadığını bulduğumuz belgeden anlamaktayız. İkinci bir listeye göre hasar
70.640 franktı. Bunun üzerine Fransız Levant yönetimi istenilen paranın abartılmamasını
isteyerek bunun makul bir düzeyde olmasını tavsiye etmiş ve nihayet Joseph Aivasian
(Ayvazyan)’ın listesini kabul etmiştir.(1919) Ancak savaş dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden
hiç bir tazminat alamamışlardır.42
Israrla tazminat taleplerini sürdürmeleri çok ilginçtir. 1926’da bu defa genç Türkiye
Cumhuriyeti’nden bu parayı istemişlerdir. Gerekçelerinde bu tazminatın Osmanlı borçları
içersinde telakki edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Türkiye Osmanlı’nın devamı olan bir
meselenin kendilerini ilgilendirmediği gerekçesiyle bu tazminatı ödemeyi reddetmiştir.43

36

Bazantay, a.g.e., s. 44-45.
Bakınız, Demir Yaşar, “Fransız işgalinden sonra Antakya ve civarına Ermeniler'in yerleştirilmesine yönelik
faaliyetler”, Genelkurmay Askeri tarih araştırmaları dergisi, Şubat 2007.
38
Bazantay, , a.g.e., s. 46-48.
39
A.D.N., S.B.I.P. 6 doc. n° R. B. 4/F.
40
A.D. N., S.B.I.P. 6 R.B. 4/F.
41
Aynı belge
42
Aynı belge
43
A.D.N., S.B.I.P. 6, doc. n°U.Y. 426.
37
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Sœurs de St. Joseph de l’Apparition
Bu misyoner grubu da Marsilya merkezlidir.44 1887’de İskenderun’a yerleşmişler ve
Fransız korumasını talep etmişlerdir. Bundan kasıt bu koruma sayesinde resmi olarak tanınma
imkanına kavuşmaktı.45
İlk iş olarak din eğitimi veren okul kurdular. Bunun için Karm papazlarının din görevlisi
olarak faaliyet gösterdikleri Latin cemaatinin binalarından faydalandılar. Daha sonra ilk
olarak İskenderun’da 115 öğrenci mevcutlu bir okul, 182 mevcutlu karışık eğitim veren ikinci
bir okul açarak eğitim faaliyetlerini yürüttüler. Bunun yanında 4 Fransız ve 3 İtalyan
profesörün faaliyet yaptığı küçük bir ibadethane açtılar.46 Hemen hemen bütün misyoner
grupları açtıkları okulların yanında bir ibadethane teşekkül ettirmişlerdi. Başka bir ifadeyle
din ve eğitimi bir arada yürütmüşlerdir.
Grubun faaliyetleri artarak devam etmiş, öğrenci sayısı 1905’de değişik inançlara
mensup olmak üzere 209 öğrenciye ulaşmıştı. Bunlar arasında Katolik unsurlar 126
öğrenciyle çoğunluğu oluşturuyorlardı. Latin, Maruni, Ermeni, Suriyeli ve Keldani öğrenciler
Soers de St Joseph okullarına gitmekteydiler. Elimizdeki belgeye göre 74 Rum Ortodoks, 5
Müslüman, 4 Yahudi de Soeur de St Joseph de l'Apparution okullarında eğitim öğretim
görmekteydi.47 Bu gelişme beraberinde yer sıkıntısını da getirmiştir. Bunun üzerine 3.500
m²’lik bir araziyi Fransa’nın yardımıyla 35.000 franka satın alarak eğitim hizmetlerine devam
etmişlerdir.48
İlk olarak 1906’da bir yer alarak İskenderun’da Fransız Kız Okulu adı altında faaliyete
başlamışlardır. Diğer grupların arazi satın almadaki yaşadıkları sıkıntılar St Joseph Rahibeleri
için de geçerli olmuştur. Bazen bu sıkıntıların kaynağı diğer devletlerin kendi çıkarları
doğrultusunda sıkça yaptıkları politik müdahaleler olarak gözükmektedir. Ancak işbirlikleri de
oluyordu. Bir örnek verecek olursak St Joseph Rahibeleri özellikle Avrupalı diplomatların
üzerinden arazi sahibi olmuşlardır. Rahibelere ait kilise, arazi ve ibadethanenin Belçika
konsolosu ve aynı zamanda Fransız vatandaşı olan M. Joseph Catoni adına tapu defterlerinde
kayıtlı olması çarpıcı bir örnektir.49
Bu grup her ne kadar da Fransız kökenli bir dini cemaat olsa da Fransa dışındaki
devletlerden de yardım talebinde bulunmuştur. Üstelik Katolik olmalarına rağmen Protestan
İngiltere'den sıkça destek aramışlardır. Nantes'daki arşivde bulduğumuz belgeye göre, St
Joseph Rahibeleri grubu bir yandan İskenderun’daki İngiliz Konsolosluğu’nun aktif ve güçlü
olmasına rağmen kendilerine güçleri oranında yardımda bulunmamasını eleştirirken diğer
yandan resmi bir tanınma olmamasının getirdiği sıkıntı için yine Fransız Vis Konsüllüğü’nün
müdahalesini istemiştir.50 Bu noktada devletler kendi aralarında çıkar çatışmasına lokal
dinamiklerin en önemlilerinden olan dini cemaatleri alet etseler de, dini cemaatler de bu
duruma büyük güçlerin aralarındaki rekabetten faydalanarak istediklerini yaptırma
stratejisiyle mukabelede bulunmuşlardır.
Rahibeler 1905 yılında Antakya’ya yerleşmişler ve dört yıl sonra 1909’da bir okul, bir
yetimhane ve bir dispanser kurmuşlardı. Genel olarak Fransiskenler gibi onlar da Ermeniler'e
ciddi hizmet vermişlerdir. 1914’de bir pansiyon kurarak başta Ermeni öğrencilerin barınma
44

A.D. N., S.B.I.P.9,doc. R.B.8.
A.D.N., Amb. Cont. 874, doc. N°46.
46
A.D. N., Amb.Const. 618,doc. N° 35.
47
Aynı belge.
48
A.D. Amb Const. serie Alexandrette, doc. N° 15.
49
A.D.N., Amb Const. 874. doc. n° 5 et 23.
50
Aynı belge
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ihtiyacını karşılamışlardı.51
İlerleyen yıllarda, Amerikan Protestan okullarının yaygınlaşmasıyla birlikte Soeur St
Joseph okullarıyla Protestan okullar arasında bir rekabet başlamıştır. Ekonomik olarak
Amerikan okulları diğerlerine oranla daha güçlü durumdaydılar. Okullarına kabul ettikleri
öğrencilerden ücret almıyorlardı. Bununla kalmayıp bir de öğrencilerin ailelerine yiyecek
yardımında bulunuyorlardı. Böylelikle ailelerin teveccühünü kazanıyorlardı. Mevcut durumun
karşısında genelde Fransız okulları ekonomik olarak Amerikan okullarıyla rekabet
edemiyorlardı. Ancak, Fransa’ya beslenen uzun yıllardır bu bölgede var olan sevgi sebebiyle
ve özellikle Hıristiyan tebaanın göstermiş oldukları sadakat sayesinde Fransız okulları öğrenci
bulabiliyorlardı. Özellikle İskenderun’daki aileler Fransız okullarını tercih ediyorlardı.
Fransızca öğrenmenin getirmiş olduğu avantajlar başta Ermeni aileleri olmak üzere diğer
milletlerin de bu okulları tercih sebepleri arasında yer alıyordu. Nitekim Fransızca'nın
etkinliğinin farkına varan Amerikan okulları müfredatlarında Fransızcayı mecburi olarak
okutmaya başlamışlardı.52
St Joseph grubu öğrenci bulma sıkıntısına rağmen okula kabulde son derece seçici
davranmıştır. Bu okullarda öğrenim görmek isteyenler kolay olmayan bir sınava tabi
tutuluyorlardı. Sorular Fransız tarihi, Fransızca gramer, temel bilgiler, sağlık, aritmetik ve
doğa tarihi konularından teşekkül etmekteydi.53
Fransız Sancak yönetiminin uygun bulması sayesinde, Rahibeler Antakya’da 1922’de
bir okul açmışlardı. Bu okulda 7’si Fransızca öğrenmek için gelen Müslümanlar olmak üzere
125 kız öğrenci bulunmaktaydı.54 Birinci Dünya Savaşı sonrası, St Joseph paralı ve parasız
okullarında toplam 250 öğrenci, parasız okulda yaklaşık 70 öğrenci öğrenim görmekteydi.
İlginç olarak savaş zamanında öğrenci sayısı düşmemiştir. 1925’e gelince bu sayı 126’sı
paralı, 150’si parasız ve 30 yetim öğrenciden oluşan 306 kişilik bir mevcuda ulaşmıştır. Okul
programı Fransa’daki temel eğitim ve öğretim programıyla hemen hemen aynıdır. Yukarıda
belirttiğimiz derslere ek olarak müzik, boyama, resim dersleri de okutulmaktaydı. Sene
sonunda okul sertifika vererek mezunların iş bulmasına imkan sağlamaktaydı.55
Rahibe Marie De Chantal en aktif yönetici olarak öne çıkmıştır. Eğitim öğretim
faaliyetinin başına geçer geçmez İskenderun’da kadınlara yönelik önemli bir eğitim hizmeti
başlatmıştır. Fransızca’nın kadınlar arasında yaygınlaştırılması ve kadınların okumaya
alıştırılması hususlarında 19 yıl boyunca faaliyet göstermiştir.56
Bu dini grup eğitim faaliyetinden başka sağlık hizmeti de vermekteydi. 1914’den önce
dispanser günde 60 hasta kabul ediyordu. Doğan ihtiyaçtan Rahibeler yeni bir bina inşa
ettirmişlerdi. Bu genişleme sayesinde 20’li yıllarda dispanser günde 130 hastaya hizmet
verme kapasitesine ulaşmıştı. Rahibeler kendi görevlerinden addettikleri üzere her gün
içlerinden biri hastalara tedavide yardımcı olmaktaydı.57
Yine yetimlere yönelik hizmetler de Sen Joseph Rahibelerince ifa edilmekteydi. Fransız
Dışişleri Bakanlığınca Parti Mutuel adlı birimin fonundan yapılan yardım sayesinde 1922’de
bir yetimhane kuruldu. Bina iyi donanmış salonlardan oluşmaktaydı ve burada 30 kadar kız
çocuğunun barınma ve eğitim ihtiyacı karşılanmaktaydı. Devlet tarafından kurulan bu okulun
51
52
53
54
55
56
57

Aynı belge.
A.D.N., Amb. Const, serie Alexandrette, doc. N° 15.
A.D. N., Amb Const. 874. doc. n° 5 et 23.
Aynı belge.
Aynı belge
Aynı belge
Aynı belge
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idaresi bir rahibe tarafından yürütülmekteydi.58
Birinci Dünya Savaşı'nda Rahibeler’e ait yer de zarar görmüştür. Joseph Aviasian’ın
1919’da hazırladığı hasar envanterine göre zarar 20.000 franktır. Bu bilgi Fransız Yüzbaşı
Pichon Etienne’in mektubunda kayıtlıdır. Ayrıca mektubunda Yüzbaşı, üstlerine okulun bu
tazminatla açılmasının önemine işaret etmekte ve acele edilmesini önermektedir. Zira
Yüzbaşı'ya göre tazminat alınması grup içinde Fransa'nın ne denli güçlü bir ülke olduğu
hissini kuvvetlendirecektir. Böylece bu bölgeye ilgi duyan diğer güçlerden önce davranılmış
ve tabiri caizse Fransa’nın bu grup üzerinde tam hakimiyeti tesis edilmiş olacaktı.59 Belgeden
anlaşıldığı üzere Fransa tüm etkinliğine rağmen diğer güçlerin bu misyon grubuyla irtibat
kurmasından, bunun sonucunda grubun başkalarının emellerine hizmet etme ihtimalinden
rahatsızlık duymaktadır. Bu ihtimalin olmaması için Fransa, desteğinin bir takım şartlara bağlı
olduğunu Sœurs de St. Joseph de l’Apparition grubuyla olan ilişkilerinde göstermiştir. Bu
meyanda Fransız konsolosluğu bahsi geçen tazminat için Fransız vatandaşlığını şart
koşmuştur.60 Kısacası St Joseph içinde değişik ülke vatandaşlarının Fransız vatandaşlığına
geçmeleri ya da yerlerine tamamıyla Fransızların yerleştirilmesi istenmiştir.
Görüldüğü üzere St Joseph Rahibeleri adlı grup da genelde Fransa'nın yardımıyla
faaliyetlerini sürdürmüştür. Yapılan sosyal faaliyetlerinin yanı sıra Fransız kültürünü
yayılması yönünde de çalışmalar yapmışlardır. Bu yönüyle dini faaliyetler yanında laik
çalışmalarda da bulunmaları ilginçtir.
Antakya’da bir Alman misyoner
Dini ve sosyal faaliyetlerde bulunmasına rağmen herhangi bir dini otoriteye mensup
olmayan Alman kökenli Doktor Johannes Lepsius, Deutsche Orient-Mission adında
misyonerlik faaliyeti yürüten bir grup kurarak bölgede etkili çalışmalarda bulunmuştur.
Sancak’taki şubesi Lepsius Kessab Deutsche Orient-Mission olarak bilinmektedir. 1896
sonrası Anadolu’daki Ermeniler'e yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Özellikle Ermeni
yetimleri himaye etmiş ve ilk olarak Urfa’da onlar için bir yetimhane kurmuştur. Bunun yanı
sıra Ermeni meselesini Avrupa’da anlatmak için girişimlerde bulunmuştur. Bu meyanda
İsviçre, Hollanda ve Danimarka’da şubeler açmıştır. Savaş zamanında Lepsius grubunun
sosyal faaliyetleri kesintiye uğramış ancak hemen sonra Near East Relief örgütüyle irtibat
kurarak Gazir’de Beyrut yakınlarında yetimleri toplayarak faaliyetlerine devam etmişlerdir.
Lepsius 1894-1895 yılları arasında Musadağı'nda meydana gelen olayları anlattığı Les
massacres d'Arménie adlı bir eserle ilk olarak tanınmıştır. Kitaba önsöz yazan ünlü tarihçi ve
siyaset bilimci René Pinon'un verdiği bilgilere göre Lepsius, Protestan mezhebine bağlıdır ve
aynı zamanda Alman-Ermeni ortak şirketi Tempelverlag, Potsdam şirketinin başkanıdır.
Teolog, felsefe ve tarih okuyan, beşeri bilimlere de hakim birisi olarak aynı zamanda bir iş
adamıdır. Ermeniler ile işbirliğinin sebebini Pinon, “Almanlar her ne kadar da Osmanlı
Devleti ile işbirliği içersinde olsalar da kimi çevreler ekonomik olarak ilerde en iyi partnerin
Ermeniler olduğunu düşünmektedirler” ifadeleriyle açıklamaktadır. Pinon, Lepsius'un
temelde dini motivasyonlarla üstlendiği yardım gönüllüğü sıfatını işadamı kimliğiyle birlikte
kullandığını anlatan ifadeler kullanarak, Ermeniler'e yardım için Guillaume II ile görüştüğünü
ve Şansölye'yi ikna ettiğini ve hatta Sultan'a mektup yazma sözü bile aldığını belirtmektedir.
Ancak Alman Genelkurmayı'nın araya girmesiyle bu girişimden Guillaume II vazgeçmiştir.
Lepsius bunun üzerine İstanbul'a gelir ve Ermeniler’e yönelik çalışmalar yapılmasını Enver
58
59
60

A.D.N., S.B.I.P 9 doc. N° 9.
A. D.N., S.B.I.P. 9, doc. n°R.B.8.
A.D. N., Beyrouth, 1842, doc. N° 3773/7.
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Paşa'ya ifade eder. Bir süre sonra Enver Paşa bu grubun tüm faaliyetlerini yasaklatır. Lepsius
girişimlerinde başarısız olunca olup bitenleri bir kitap olarak hazırlar ancak bu sefer de
Milletvekili Fuhrmann'ın girişimleriyle eserin basımı yasaklanır. Hollanda'ya gider ve bir
müddet sonra bir kısım arkadaşlarından da baskı görünce şirket başkanlığından istifa eder.61
Lepisus'un tekrar Sancak'a hangi tarihte geldiği şu an için bilinmemektedir.
1927’de ölümünden sonra arkadaşları, Dr Lepsius’un prensipleri doğrultusunda
çalışmalarına devam ettiler. Near East Relief örgütü Lepsius Deutche Orient Mission ismini
alarak 1930’da Kessab’a taşındı ve faaliyetlerini burada devam ettirdi.62 Bir Alman olarak
Ermeniler'e ilgisinin görünen politik paradigmalara aykırı olduğu ortadadır. Ortaya çıkan
çelişkili durum ayrı bir çalışma ve analizi gerekli kılmaktadır.
Karm Babaları Grubu (Peres des Carmes)
Karm Babaları İtalyan okulu ve misyon grubu 1860 yılında sahip oldukları ferman
sayesinde ilk olarak o yıllarda büyük bir köy görünümünde olan İskenderun’da kurulmuştur.
Daha sonra Papaz Paul sayesinde burada yeni bir kiliseye sahip oldular. Esasen bahsedilen
kilise Kapusenlerce kurulmuş ve Karm Babaları'na teslim edilmiştir. Onlar da kanunlara
uygun olarak istinat duvarının yükseltilmesini sağlayarak ufak çapta değişiklikler yaparak
faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdi.63
Karmlar’ın aktif oldukları yerlerden biri de Beylan’dır. 1901’de ibadethane, kilise ve
kilisenin işlerini yürütecek bir bina inşa ettiler. Buna ilaveten bir okul kurarak eğitim alanında
da çalışmalar yaptılar. İdare doğal olarak bir İtalyan profesörce sağlanmaktaydı..64
Daha sonra okul 1910 yılında yerel yönetimce kapatılmıştı. Yerel yönetim bununla da
kalmayıp Karmelit Rahibeler’in İskenderun'a girmesini yasaklamıştı. Özellikle dönemin
Halep Valisi bu grup üzerinde sıkı bir denetim kurmuştu. Bir müddet sonra bu problemlerin
aşılmış olduğunu görmekteyiz. Ancak bunun nasıl sağlandığı noktasında şu an için elde bilgi
mevcut değildir. Sonuçta Beylan’da bir kız, bir erkek okulu, bir yetimhane, bir dispanser
kurulması için izin alınması sağlanmış ve grup çalışmalarına devam etmiştir. Bu yerlere
ilaveten idari işlerin yürütülmesi için hizmet verecek olan 8 odalı bir ev Ermeni mahallesinde
yıllık 35 lira karşılığında 4 yıllık bir süre için kiralanmıştı. 65
Saint Joseph Rahibeleri’nin Okulu gibi bu gruba ait okullar da Birinci Dünya Savaş’ı
boyunca kapalı kalmıştır. 1918’deki Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra bu grup
faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmiştir. Beylan’daki yerler Fransız işgalinden doğan
çatışmalardan tahrip edilmişti. Bulduğumuz belgeye göre hasar 25.000 frank olarak
belirtilmektedir. Boşalan okul Maronitlerce teslim alınmış ve 1918’de yıllık 24 Mısır lirası
karşılığında kiralanmıştı. Ancak belgede bu teslimatın nasıl olduğuna ve neden olduğuna dair
herhangi bilgi mevcut değildir. Savaş şartlarını göz önünde bulundurursak bu denli yer
değişmelerin normal olduğu sonucuna varabilmemiz mümkündür. Sonuçta bu boş okulun 4
sınıfı Papaz Nicolas Ghosn’un gayretleriyle onarılmış ve Beylan’daki İtalyan Okulu yeniden

61

Pinon René, Le rapport secret du Johannes Lepsius sur les massacres d'Arménie, Paris, ed: Payot, 1916, ss.
önsöz kısmı 7-15. Bu eser Lepsius tarafından basılamamıştır. Baskına uğrayacağını anlayan Lepsius
milletvekillerine ve yakın gördüğü kişilerin adreslerine nüshalarını postayla göndermiştir. Nitekim evi
basılmış ve raporunun bir kısmını kurtaramamıştır. René Pinon bu eserin eline nasıl geçtiğini eserinde
açıklamamakta ve sadece basımına önsöz ekleyerek yetinmektedir.
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Bazantay, a.g.e.., s.49.
63
A.D.N., Amb. Const. carton n° 627, belge numarası yoktur.
64
A.D.N., Amb. Const. 618, doc. N° 35.
65
A.D.N., Amb. Const. carton n°627, doc. n°94.
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faaliyete başlamıştır.66
Okul İtalyan Papaz Sabatino de Gaizo tarafından 1920’de yönetilmeye başlanmıştır. Bu
yıllar özellikle Antakya'da Kuvay-i Milliyeciler'in ciddi direniş gösterdiği zamanlardı. Öyle ki
araştırmacı Mizrahi'nin tespitlerine göre ortalama haftada 3 olay olmaktaydı.67 Savaş
olmasına rağmen Karm'lar herhangi bir sıkıntı yaşamamıştır. Hatta Sabatino bu savaşın
Hıristiyanlara yaradığını dahi söylemiştir.68 Savaş esnasında Türkler'in bu okullara hiçbir
zarar vermemesi çok anlamlı bir durumdur. Nitekim Karmlar tarafından hazırlanan herhangi
bir hasar listesine rastlanmamıştır.
Manda yönetimi Antakya'da yerini sağlamlaştırmaya başlayınca dini cemaatlerin
meselelerine daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. 1926’da Karmeliten Misyonu’na Papaz
Allard adında bir Fransız atamış ancak bu atamaya İtalyanlar Papaz Allard’ın sadece
Fransızca eğitimini İtalyan okullarında yaygınlaştırmak için geldiği gerekçesiyle itiraz
etmişlerdi. Manda yönetimi bilindiği gibi Fransızca eğitim yapılan her yeri kendi hakimiyet
alanı olarak görmekteydi. Protestan misyoner okullarının Fransızca öğrenimine darbe vurduğu
ortadaydı. Özellikle Frères des Ecoles Chrétienne grubunun öğrenci sayısının azalmasıyla
ortaya çıkan kaybın Peres des Carmes grubunun okullarında Fransızca dersinin müfredata
eklenerek giderilmesi amaçlanmıştı. Böylece doğan eksiklik telafi edilmiş ve İtalyan
okullarına karşı bir denge de kurulmuş olacaktı. Manda yönetimi gergin durumu bu atamada
ısrarcı olması sonucunda nihayete erdirmiş ve istediğini uygulattırmıştır.69
Ağustos 1927’deki yangında Misyon binasının büyük bir kısmı yok oldu ve bu gruba ait
önemli ölçüde arşiv zarar görmüştür. Doğal olarak bu da gittikçe gelişen Karmelitenler’in
faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. Eldeki verilerin kaybı çalışmalara bir süre ara verilmesine
neden olmuştur.70
Gün geçtikçe artan İtalyan etkisi İtalyan kökenli bu Misyon grubuyla manda
yönetiminin aralarının açılmasına neden olmuştur. Özellikle önemli günlerde, resepsiyonlarda
ve törenlerde gerginlikler gün yüzüne çıkmaktaydı. Örneğin İskenderun Latin grubunun
(paroisse) resmi tanınma yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene Karmlar’ın davet
edilmemesi bir tepkinin sonucuydu.71 Ancak her şeye rağmen bu grup faaliyetine devam
etmiştir.
Antakya’da Anglo Sakson Misyonu
Protestan mezhebine bağlı olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Sancak’ta
konsolosluklar kurmuşlardı ve bu temsilcilikler aynı zamanda Misyon’a bağlı dini cemaatleri
de yönetmişlerdi. Misyonerlik faaliyeti gösteren iki grup ön plana çıkmıştır. Birincisi,
Antakya’da 1881’de Haret’ül Verd mahallesinde bir bina inşa etmek suretiyle faaliyet
gösteren Association Irish and Scotch Reformed Presbyterian diğeri ise General Secretary of
the Mission Board’du.
Protestan Misyonu'nun bu bölgede ilgi gösterdiği milletin Ermeniler olduğu aşikardır.
Bu alakanın sonucunda önemli bir sayıda Ermeni Ortodoks, Protestan mezhebine geçmiştir.
Ekonomik olarak güçlü bir konumda bulunan Protestan Misyonu Antakya, Beylan ve
Kessab’da kızlar ve erkekler için ayrı ayrı okul, kilise ve yurt yapmıştır. 1907 tarihli resmi
listeye göre Dr. Martin yönetiminde Antakya’da 12 Amerikan Okulu bulunmaktadır. Bundan
66

A.D.N., S.B.I.P. 6 doc. n°2684.
Mizrahi Jean David, Genèse de l’Etat mandataire, Paris, edition Sorbonne, 2003, s. 115.
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A.D.N., S.B.I.P. 6 doc. n°2684.
69
A.D.N., Beyrouth 2521, doc. n° 85/15, 80/12
70
Bazantay, a.g.e., s. 49-50.
71
A.D.N., Amb. Const., karton n° 627, doc. n° 29.
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başka bir kız okulu da Kesab’tadır. Misyon Board daha 1873’lerde o zamanlar küçük ve
unutulmuş bir köy olan Kessab’da bir okul kurmuştur.72
Zaman zaman değişik mezheplere bağlı olan Misyon grupları arasında gerginlikler
yaşanmıyor değildi. Protestanların hamisi Amerika birleşik Devletleri'nin bölgeye 1894'de bir
kruvazör göndermesi bu gerginliklerin boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim
bu kruvazör Fransa tarafından derhal tepkiyle karşılanmıştı. Bölge giderek güçlü devletlerin
hakimiyet mücadelesi verdikleri alan haline gelmeye başlamıştı. Fransız konsolosluğu
temsilcisi Paris’e gönderdiği mektubunda tepkisini şöyle dile getirmişti:
« Amiral Erben’in görevi gelecekte Amerikan okullarına karşı yapılacak üzüntü verici
hareketleri önlemek ve Osmanlı vatandaşları arasında hakemlik ifa etmek ve Birleşik
Devletler’e göçü önlemektir.
İskenderun’daki Amerikan misyonunun yöneticilerinin görevi ise Amerikan
makamlarına bağlı kalarak bu bölgedeki toplulukların din değiştirmesini sağlamaktır. Bunun
için reşit olmayanları bile kabul ediyorlardı. Osmanlı makamlarının ve çocukların ailelerinin
itirazları olunca da bana resmi bir red belgesiyle geliyorlardı. Ailelerine çocukları teslimde
sıkı bir şekilde muhalefet ediyorlardı. Bu hareketler Osmanlı’nın kontrolünü arttırıyordu.
Nitekim bu hareketler sonucundadır ki sansür ve okul açımındaki zorluklar ikiye
katlanmıştır.”73
Büyük devletler aralarındaki rekabeti bölgenin lokal dinamiklerinin bir parçası olan
Misyon ve buna bağlı cemaatler üzerinden yürütmekteydiler. Kurulan ilişkilerde mezhep ön
plandaydı. Bunun tek istisnası Protestan kökenli Leipsus komitesinin Ermeniler'e mezhep
ayırmadan yönelik yürüttüğü çalışmadır.
Antakya’daki İngiliz okulları Association Iris hand Scotch Reformed Presbyterian’a
bağlıydı. Ancak yönetim merkezi Belfast’ta bulunan Mission Board tarafından sağlanıyordu.
En eski okul 1846’da Süveyde’de kurulmuş, bunu 1876’daki Antakya’da kurulan Misyon
binası ve 1902’de İskenderun’da inşa edilen bina izlemiştir. Misyon’un genişlemesiyle doğru
orantılı bir şekilde bu binalara ekler yapılmıştır. 1874’de Süveyde’deki okul, 1888’de Antakya
Misyon'u binası, 1902’de okul ve kilise genişletilen yapılar arasındadır. Mission Board, tadilat
ve genişletmelerin yanında yeni kilise ve okullar açmak suretiyle faaliyet alanını arttırmıştır.
1913’de yenilenen İskenderun şubesini, 1914’de kilise ve 1925’de yapılan okul izlemiştir.74
İngiliz misyonuna bağlı okullarda öğrenci ve öğretmen sayıları şöyle teşekkül
etmiştir :75
Antakya’da British school, 7 profesör ve 185 öğrenci
İskenderun Birtish high school, 1 profesör ve 219 öğrenci
Süveyde British school, 4 profesör ve 180 öğrenci.
Antakya ve Süveyde’deki okullarda öğrencilere temel bilgiler veriliyordu. Bu bilgiler
öğrencilerin eğitim sertifikası alacakları imtihana girmelerine yetecek seviyedeydi.
Ortaöğretime devam edecek olanlara ise İskenderun’daki okulda eğitim verilmekteydi.
Amerikan Misyonu Ermeniler ve Rumlar üzerinde yani Ortodoks Hıristiyanlar üzerinde
çok etkili olmaktaydı. Birinci Dünya Harbi’nden önce Ortodoks Rusya ve Yunanistan
tarafından maddi olarak desteklenen Antakya Ortodoksları, Bolşevik Rusya’nın çökmesi ve
Yunanistan’ın Anadolu’dan çekilmesiyle bu destekleri artık alamaz olmuşlardı. Maddi
72

A.D. N., Amb. Const., karton n° 627, doc n° 28.
A.D. N., Amb. Const. carton n°85, doc. n°9
74
A.D.N., Beyrouth , carton n°1428
75
Aynı belge
73
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anlamda sıkıntıya düşen Doğu Ortodoksları Patrikliği’ne Amerikan kilisesi rahibi
Cantorbery’i iki kilisenin birleşmesini teklif etmiştir. Bu teklifte bir takım prensiplerin ve dini
icapların değiştirilmesi, Roma tarafından tanınmama gibi bir takım ilginç maddeler
bulunmaktadır.76 Neredeyse Ortodoks kilisesinin Protestan kilisesine tamamıyla bağlanması
anlamına gelecek öneriler sunması mezhepler arasındaki rekabetin boyutunu göstermektedir.
Protestanlar Katolik dünyasına karşı daha güçlü konuma gelmenin hesaplarını Antakya
Ortodoks kilisesine hakim olma stratejisi üzerine kuruyorlardı.
Amerikan kilisesinin daveti üzerine, Rahip Messara Antakya Rum Ortodoks Patrikliği
delegesi sıfatıyla görüşme yapmak için Amerika’ya gitmiştir. Esasen Rahip Messara Sovyet
yardımını umuyordu. Ancak o anki konjonktürde bunun imkansızlığının da farkındaydı.
Ekonomik darboğaz Ortodoksları Protestan kilisesiyle daha sık buluşmaya itmekteydi.
Nitekim bu ziyaretlerden biri de Harran Ortodoks papazı Zakaria’nın Amerika’yı ziyaretidir.
Bu ziyaret büyük tepkilere yol açmıştır. Şam’da geniş kitlelerin katıldığı gösterilerde iki
kilisenin birleşmesi protesto edilmiş ve bu büyük proje başlamadan sona ermiştir. Sonuçta
Protestan Misyon’u geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Protestan Misyon'u
Ortodokslara yönelik faaliyetlerine son vermiştir. Zamanla manda yönetiminin devlet okulları
açması ve okullarını desteklemesiyle kısmen de olsa eğitim faaliyetlerinde yaşanan ekonomik
sorun çözülmüştür.
Misyon'a bağlı dini gruplar arasındaki ilişkiler ve politika
Batılı misyonerler yoğun olarak bir asra yakın bir süre boyunca Antakya’da faaliyet
göstermişlerdir. Daha çok eğitim alanında yoğunlaşmışlardı.77 Bunun yanı sıra dispanserler,
hastaneler ve yetimhaneler açarak halka sosyal alanda da bir katkı sağlıyorlardı. Çok çeşitli
misyoner gruplar sosyal ve eğitim alanlarında yaptıkları çalışmaların yanında proselitist
faaliyetler de gerçekleştirmekteydiler. Yani başka dinden ve mezhepten insanları kendilerine
kazandırmak için çalışmalarda bulunuyorlardı. Bu denli girişimler kendi aralarında rekabete
sebep olduğu gibi diğer politik güçlerin de hakimiyet mücadelelerinde cemaatleri birer araç
haline getirmesine neden olmaktaydı.
Fransız Misyonu’na bağlı olarak Katolikler, Rusya etkisinde Ortodokslar ve Anglo Sakson
hamiliğinde Protestanlar, özel eğitim kurumları açmaktaydılar. Daha sonra dini gruplar
arasında beliren farklı politik gücü payanda olarak görme, beraberinde Hıristiyanlar arasında
mevcut olan ritüellerin değişmesine sebep olmuştur. Birçok Ermeni ve Rum, Latin yani
Katolik mezhebine geçmek istemiştir.(Latin o tarihlerde belgelerde Katolikleri tanımlayan bir
tabir olarak kullanılmaktaydı.) 1910 yılında Dahiliye ve Adliye Nezaretler’ince bu konuda
muhtarlara Maraş ve Beylan’da bir araştırma yapılması emredilmiştir. Mevcut yasalara göre
bir Hıristiyanın mezhep değiştirmesi idari birimlere bildirilmek zorundaydı. Bazen mezhep
değişimi bildirimleri reddedilmekteydi. İhtimal ki bu değişimlerin sayıca fazla olması
sebebiyledir ki resmi mezhep değiştirmeler için yapılan başvuruları, Latin grubunun resmi
olarak tanınmadığı gerekçesiyle devlet reddetmiştir.78
Katolik grupların aksine Amerikalılar’ın tarafsız olmasının Protestan misyonerleri rahat
çalışma imkânına kavuşturduğunu söyleyebiliriz. Bu durum ilişkilerin kesildiği 1917 yılına
kadar devam etmiştir. 1917'de Amerika Birleşik Devletleri de savaşa dahil olmuş, doğrudan
Osmanlı Devleti'yle savaşmasa da karşı cepheye destek vererek düşman devletler safında
görülmüştür. Netice itibariyle bahsedilen tarihten sonra Amerikan menfaatlerini koruyan
76

A.D.N., Beyrouth, carton n° 2379.
A.D. N., Amb. Const. n°85.
78
A.D. N., Amb. Const. serie E, karton n°627, doc.n°41.
77
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misyoner gruplar yine tarafsız ülke olan İsviçre’ye emanet edilmiştir.79
Dini gruplar arasında gerginliğe sebep olan başka bir gelişme ise politik güçlerin etkileri
yüzünden Ermenilerin Katolikliğe geçmeleridir. Karmlar sayesinde 27 Ermeni aile Katolikliği
kabul etmiştir. Tabiatıyla din değiştirmeler toplum içinde husumetler meydana getiriyor ve
bunun sonucunda sosyal kırılmalar oluşuyordu. Bahsettiğimiz ailelerin ekonomik açıdan kötü
durumda oldukları belgede belirtilmektedir. Karmlar'ın ekonomik yardım karşılığında bu
grubu Katolikleştirdiğini söylemek şu an için imkansızdır. Ancak yine belgede belirtildiğine
göre ailelerin maddi açıdan kötü durumda olmalarına çare yine Karmlar tarafından bulunmuş,
diğer dini gruplardan herhangi bir destek gelmemiştir.80 Böylece mezhep değiştiren kişilerin
eski mezhep mensuplarıyla kesilen sosyo ekonomik ilişkilerden uğradıkları zarar din
değişimine sebep olan misyoner gruplarınca telafi yoluna gidildiğini söylemek mümkündür.
Sonuç
Antakya Osmanlı Devleti'nde bulunan hemen hemen tüm misyoner gruplarının faaliyet
gösterdiği bir yer olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun tek istisnası Assomptionist des St
Agustin grubudur. Meryem Ana'nın Antakya'yı ziyareti, Sen Piyer mağara kilisesinin varlığı,
Sen Barnaba ve birçok havarinin Antakya'da bulunması bu bölgenin Hıristiyanlarca kutsal
sayılmasının başlıca nedenleridir. Ayrıca jeopolitik olarak önemli bir konumda bulunmasının,
kısacası Ortadoğu'nun Batı'ya açılan kapısı durumunda olmasının Misyon'un buraya
yerleşmesinde de etken olduğunu söyleyebiliriz.
Misyon İsa'nın dinini yaymak için kurulmuş din devleti olan Vatikan'a bağlı bir dini
örgütlenmedir. Protestan misyonerleri Vatikan dışında kendi ülkelerindeki kiliselere bağlı
olarak faaliyette bulunmuştur. Misyon Katolik ve Protestan olarak iki grup halinde ve
birbirinden bağımsız olarak faaliyet göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin tanımış olduğu hoşgörü
ortamı sayesinde özgürce çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Ancak 19. yy'ın sonlarından itibaren
büyük devletler sömürgeci politikalarını gerçekleştirmek için misyoner gruplarını kullanmaya
başlamışlar ve onları kendi çıkarlarının adeta bekçisi mesabesinde görmüşlerdir. Dolayısıyla
başlangıçta sâfiyane bir biçimde dini yayma ve yaşatma amacı güden Misyon, zamanla
politikleşmiş ve büyük devletlerin çıkarlarının gölgesinde faaliyet gösteren birer politik
misyon şefliği durumuna dönüşmüştür.
Misyon kendi felsefesine uygun olarak Hıristiyanlığı yayma çalışmalarında da
bulunmuştur. Kayıtlara göre birkaç Nusayri dışında din değiştirmeler olmamıştır. Bunun
üzerine Misyon, yerel Hıristiyan unsurların mezhep değiştirmesine yönelik çalışmalarda
bulunmuştur. Esasen mezhep değiştirme de din değiştirme olarak Hıristiyanlıkta
görülmektedir. Ortodoksluk ve Protestanlık Katolikliğe göre din kabul edilmektedir. Dini
gruplar arasında özellikle Ermeniler'in daha çok din değiştirdiğini söylemek mümkündür.
Protestanların Ortodokslara yönelik birleşme teklifleri başarıya ulaşmamıştır. Bunda Fransız
manda yönetiminin Ortodoksların içinde bulundukları ekonomik darboğazdan kurtulmalarına
yardımcı olmalarının da etkisi bulunmaktadır.
Bununla birlikte Misyon'a bağlı cemaatler, Batı tarzı kurumları, Osmanlı Devleti'nde
inşa ederek Batılılaşmaya katkıda bulunmuşlardır. Yabancı dilin Osmanlı'da egemen olması,
Batı eğitim anlayışının yerleşmesi gibi hususlarda etkili olmuşlardır. Misyon'un etkileri ve
emelleri konusunda epeyce çalışma yapılmıştır. Ancak bölge bölge daha derinlemesine
misyonerlerin ve cemaatlerin faaliyetlerinin incelenmesine ihtiyaç vardır. Misyon'un
79

Jimenez, a.g.e., s. 246.
A.D.N., Amb. Const. 627. doc. n°25.
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anlaşılması tüm ön yargılardan uzak olmalıdır. Araştırmalar hoşgörü ortamını zedelemeden
nesnel veriler üzerine dayanmalıdır. Antakya çatışmaların ortasında bulunmasına rağmen din
kavgalarının yaşanmadığı bir bölge olarak Dünya'da haklı yerini almıştır. Bunun sebeplerini
de akademik çalışmalar ışığında ortaya çıkarmak gerekir.
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BİÇİMSEL ÖRGÜT YAPISININ ÖRGÜTSEL İLETİŞİME ETKİSİ: BİR KAMU
HASTANESİ ÖRNEĞİ

Edip ÖRÜCÜa

Recep KILIÇb

Harun YILDIZc

Bora YILDIZd

Öz
Bu çalışma, Biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ölçmek amacıyla
yapılmıştır. Biçimsel örgüt yapısının boyutları olan merkezileşme, karmaşıklık ve
biçimselleşme derecelerinin örgütsel iletişime etkisi, Bandırma Devlet Hastanesi’nde görev
yapmakta olan personelin görüşleri dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma evrenini,
Bandırma Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma
hastane personelinden kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen, doktor, hemşire, teknisyen,
idari personel ve hizmetlilerden oluşan toplam 162 personele uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişimine
etkisini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma verilerinin
istatistiksel analizinde frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü
varyans analizi, LSD testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda; merkezileşme, dikey farklılaşma, yatay farklılaşma,
uzmanlaşma, denetim alanı ve biçimselleşme düzeylerinin örgütsel iletişimi olumsuz
etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ancak personelin genel olarak bölümlendirme boyutuna
düşük düzeyde katılması, bölümlendirmenin araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde
iletişim sorunu yarattığı, şeklinin işe yönelik olmadığı, iletişim ve koordinasyon güçlüklerine
neden olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bölümlerin yeniden işe yönelik olarak
düzenlenmesi ve oluşturulmasının, planlanan yapının meydana getirilme sürecinde personelin
yetki sınırlarının tam olarak belirlenmesinin, örgütsel yapıyı işe yönelik olarak daha işler hale
getireceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt, iletişim, örgütsel yapı, örgütsel iletişim.
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THE EFFECT OF FORMAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON
ORGANIZATIONAL COMMUNICATION: A PUBLIC HOSPITAL EXAMPLE
Abstract
This study is executed with the goal of measuring the effects of formal organizational
structure on organizational communication. The effects of degrees of the dimensions of
formal organizational structure which are centralization, complicacy and formalization on
organizational communication are investigated via staff working in Bandırma State Hospital.
Staff working in Bandırma State Hospital constitutes the universe of this research. Research
was conducted to 162 doctors, nurses, technicians, administrative staff and janitors choosed
by convenient sampling.
As data collecting tool, a survey composed from questions intending to determine the
effects of formal organizational structure on organizational communication was used.
Correlation Analysis, LSD Test, ANOVA, T-Test, Arithmetic Mean, Standard Deviation and
Frequency Analyses were used to analyses the research data.
In consequence of the research, it is concluded that the degrees of centralization,
vertical differentiation, horizontal differentiation, specialization (expertise), field of
supervision (auditing) and formalization did not have negative effects on organizational
communication. However, it is observed that the staff showed a low level of participation to
the segmentation, and the segmentation caused communication complications, also the form
of segmentation was not compatible with the job and thus caused to communication and
coordination issues in the public hospital in which the research was conducted. In this context,
it is believed that in order to make the organizational structure work better for the job
purposes, it is necessary for departments to be reformed and reorganized to be compatible
with the job and the authorization borders of the personnel should be clarified during the
construction of the planned structure.
Keywords: Organization, communication, organizational structure, organizational
communication.
JEL Classification:I10, M00, M10.
I. GİRİŞ
Ulusal sağlık sistemi içerisindeki birçok sorunun örgütsel olduğu bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde icra edilebilmesi, etkinliğin ve
verimliliğin üst düzeyde tutulabilmesi; ancak iyi işleyen örgütsel yapıya sahip olmasına
bağlıdır. Örgüt yapısı içerisinde yeterli iletişim olanakları bulunmuyor ise örgüt yapısını
oluşturan iş görenler arasında kopukluklar yaşanacaktır. Yaşanan bu sorun nedeniyle örgüt
üyelerinin örgüt kültürü etrafında toplamak mümkün olmayacaktır.
Yönetim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için sürekli ve sistematik bir
iletişim sisteminin varlığı zorunlu hale gelmiştir. Sağlıklı ve etkin bir iletişimin olduğu
örgütlerin amaçlarını belirlemesi ve bu amaçlar doğrultusunda çalışanlar arasında uyumlu bir
çalışma ortamının sağlanmasında örgütsel iletişimin önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır.
Örgüt içi iletişim, birimler arasındaki etkinliğin sağlanmasında oldukça büyük öneme
sahiptir. İletişim sorununun ortaya çıkması; dış çevre ve örgüt içi ilişiklerin sorunlu hale
gelmesine neden olur. Örgüt içi iletişim etkinliğinin sağlanması, örgüt birimleri arasındaki
2
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ahenkli işleyişi etkin hale getirecektir. Bu nedenlerle örgüt içeresinde yaşanacak iletişim
sorunlarının hızlı ve ivedilikle iyileştirilmesi gerekir (Demirtaş, 2010: 411-444).
Bu çalışmada biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişim üzerindeki etkisi belirlenmeye
çalışılmıştır. Biçimsel örgüt yapısı boyutları olan merkezileşme, karmaşıklık ve
biçimselleştirme derecelerinin örgütsel iletişime etkisi, Bandırma Devlet Hastanesi’nde görev
yapan personel üzerinde uygulamalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonunda örgüt yapısının
bilgi akış kanalları üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri belirlenmek istenmiştir.
II. KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Örgütsel Yapı
Örgütler sadece iş yaşamında değil, insanın her etkinliğinde görülmektedir ve insanların
zamanlarının büyük bir kısmı da işyeri, okul gibi örgütler içinde harcanmaktadır (Özenli,
2006: 10). Toplumların gelişme düzeyi ile paralel olarak, toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar da
değişmekte ve bu değişimler de örgütlerin yapılarında değişimlere neden olmaktadır (Atay,
2005).
Örgüt yapısı ile ilgili yapılan literatür taramasında, örgüt yapısının örgüt ve yönetim
kuramları bağlamında değişik açılardan ele alındığı görülmektedir. Bir örgütün yapısı,
amaçlara ulaşmak için gerekli etkinliklerin çalışanlar arasında nasıl bir iş bölümü ile
dağıtıldığınıgöstermektedir(Kurt,2004: 10-14).
Örgüt yapısı, örgütleme süreci sırasında planlanarak bilinçli bir şekilde kurulur. Böylece
yapı, önceden belirlenmiş resmi kural ve düzenlemelere göre işleyen bir biçimsel iletişim
sistemini ortaya çıkmasına yol açar. Bu sistem içerisinde üyeler kendi kişisel isteklerine göre
değil, planlanan ve öngörülen şekilde davranmak ve iletişim kurmak durumundadır (Gürgen,
1997: 63-64).
En genel örgütsel yapı tipleri basit, fonksiyonel/hiyerarşik, divizyonel, stratejik işletme
birimi, matriks, network ve misyoner örgüt yapısıdır. Divizyonel örgüt yapısı da kendi
içerisinde ürünsel, bölümsel ve bölgesel örgüt yapısı olmak üzere üç bölüme ayrılır. Aynı
şekilde network örgüt yapısı da kendi içerisinde case yönetimi ve yatay proses yapısı olmak
üzere ikiye ayrılır (Merih, 2011a; Merih, 2011b).
Mal ve hizmetleri etkilibir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşan örgüt, esasında ortak
bir amaç etrafında toplanmış karşılıklı ilişkiler sistemidir. Bu ilişkiler döngüsü içerisinde
örgüt yönetiminin karşılaştığı en önemli sorun, karşılıklı bağımlılık ve işbirliği ilişkilerinin
amaca yönelik düzenlenmesidir. Bu düzenlemenin etkin ve verimli olabilmesi için ise örgütün
yapısının incelenmesi gerekmektedir. (Perçin, 2008: 76-82).
İşletmeler için, profesyonelleşme ve iyi bir yapı oluşturma, iyi mal/hizmet sunması
yanında bilimsel yöntemlere göre yönetilmesine de bağlıdır. Kamu ve özel hastaneleri
açısından bakıldığında ise, tıbbi yapısının iyi organize edilmesi kadar, örgütsel yapısının iyi
organize edilmesi ve yeni yönetim gelişme ve tekniklerden yararlanılması da oldukça
önemlidir (Pekdemir ve Çatalca, 1999: 17-38).
Hastane örgütleri; her türlü sağlık hizmetlerinin kesintisiz yerine getirildiği, eğitim,
araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü bir hizmet işletmesi çeşididir. Bununla
birlikte, sosyal ve toplumsal bir kurum olan hastaneler, büyük bir çoğunluğu kamu kuruluşları
niteliğinde olan organizasyonlardır (Karahan, 2007: 60-62).
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Sağlık hizmetlerinin sunulduğu hastaneler, matriks bir yapılanma özelliği
göstermektedir (Esatoğlu ve diğerleri, 2004: 133-146). Matriks organizasyonlarda, faaliyetler
fonksiyon esasına göre gruplandırılmaktadır (Seçim, 1991: 24). Matriks yapının en önemli
yanı, fonksiyonel ve proje yöneticilerinin sahip oldukları otoriteyi eşgüdümlü olarak
kullanmalarıdır
(Koçel,
1982:
180-187).Fonksiyonel
yöneticiler,
işin
hangi
çalışanlartarafından, nerede ve nasıl yapılacağına karar verirken, proje yöneticisi ise, işin ne
zaman ve neden yapılacağını belirlemektedir. (Seçim, 1991: 23-24).
Hastanelerdeki örgütsel yapı, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini etkili bir şekilde
kullanabilecekleri esnek ve yatay bir model olmalı ve yönetim ekibinin tüm üyelerini (hekim,
hemşire, laboratuvar vb.) yönetebilme yeteneğine sahip olmalıdır (Can, 2008: 293-307).
2.1.1. Biçimsel Örgüt Yapısını Oluşturan Unsurlar
Örgüt teorisinin temel taşlarını oluşturan yapı unsurlarının başında merkezileşme,
karmaşıklık ve biçimselleşme gelmektedir. Aynı zamanda dikey ve yatay farklılaşma,
uzmanlaşma, bölümlendirme ve denetim alanı alt boyutları da karmaşıklık boyutu altında ele
alınmaktadır. Bu boyutları kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür(Kurt, 2004: 78-98);
Merkezileşme: Gücün örgüt içindeki dağılımı ve bu dağılıma göre de örgütün yapısı
hakkında bilgi veren önemli bir belirleyicidir.
Karmaşıklık: İşi bölümlendirme ve bölümler oluşturmanın görevler ve bölümler
arasında oluşturduğu farklılıklarla ilgilidir.
a. Dikey Farklılaşma: En üst düzey yöneticiler ile işgören arasındaki kademelerin sayısını
ifade eder.
b. Yatay Farklılaşma: Örgütte yer alan bölümler arasındaki ayrılma derecesidir.
c. Uzmanlaşma: Örgütün içindeki görevlerin örgütteki çeşitli pozisyonlara dağıtılmasını
ifade eder.
d. Bölümlendirme: Amaçlara yönelik faaliyetlerin tespiti ve yürütülmesi arasındaki yetki
ilişkilerinin belirlenmesidir.
e.

Denetim Alanı: Bir üste doğrudan rapor veren ast sayısını ifade etektedir.

Biçimselleşme: Çalışanların yönlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla kullanılan yazılı
süreçleri ifade etmektedir.
2.2. Örgütsel İletişim
Örgütsel iletişim, örgütsel yapı ile örgüt amaçları doğrultusunda gerçekleşen iletişim
şeklidir (Chen, Silvertstone ve Hung, 2006: 242-249). Örgütsel iletişimin diğer bir yönü,
biçimsel ve biçimsel olmayan yapılardaki anlam yükü taşıyan her türlü insan etkinliğinin
paylaşılmasıdır (Vural, 2005: 140).
Örgütsel iletişim, yöneticinin iş göreni, işgörenin de yöneticiyi etkilediği çift yönlü bir
iletişim süreci olarak tanımlanabilir (Karcıoğlu, Timuroğlu ve Çınar, 2009: 59-76).Örgüt
üyelerinin bir çatı altında olmaları, onları iletişime daha çok teşvik etmekte ve iletişim normal
seyrinden daha yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir (Giedt ve Thomsen, 1961: 249-253).
Bu açıdan bakıldığında örgütsel iletişim, örgütün işleyişini sağlamak ve amaçlarını
gerçekleştirmek için örgütü meydana getiren bölümler ile çevresi arasında sürekli bilgi
alışverişini sağlayan toplumsal bir süreçtir (Kurt, 2004: 27-28).Bu toplumsal süreç içerisinde
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genel bir örgütsel iletişim iklimi kurulduğu gibi her birimin de kendi arasında kurduğu bir
iletişim mekanizması vardır. Ancak bu durum iyi yönetilmediği takdirde iletişimde çatışmalar
yaşanabilmekte ve bunun sonucu olarak da karlılık ve verimlilik üzerinde negatif etkiler
meydana gelebilmektedir (Arslan, 2007: 35-40).
Modern yönetim; örgütlerin çok yönlü ve çevresel ilişkilerine yönelik olarak sürekli,
bilimsel ve sistematik bir iletişim sistemi öngörmektedir. Yönetim, bireysel ve örgütsel
faaliyetlerini, ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlarla olan olumlu tutum ve davranışlarını
örgüt yararına çevirmek amacıyla iletişimin tüm olanaklarından faydalanmak zorundadır
(Halis, 2000: 217-230).
2.2.1. Örgütsel İletişim Biçimleri
Örgüt içi iletişim biçimsel (formel) ve biçimsel olmayan (informel) iletişim olmak üzere
iki düzeyde gerçekleşmektedir. Biçimsel iletişim, örgütlerde çalışanlar arasındaki resmi bilgi
akışını sağlayan kanallardır (Demirtaş, 2010: 411-444). Örgütlerde biçimsel iletişim tipleri
dört açıdan ele alınmaktadır. Bunlar; yukarıdan aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru, yatay
ve çapraz iletişimdir (Karcıoğlu, Timuroğlu ve Çınar, 2009: 59-76).
Biçimsel olmayan iletişim ise, biçimsel iletişim kanallarının yetersiz olduğu durumlarda
hızla oluşan ve biçimsel iletişimi destekleyerek örgüt amaçlarına hizmet eden bir iletişim
tipidir (Demirtaş, 2010: 411-444).İnformel iletişim tipleri de dairesel, zincir, y, merkezi ve
serbest model şeklinde gruplandırılmaktadır (Özay ve Aldemir, 2011).
2.3. Biçimsel Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Etkisi
Örgütlerde tüm yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi iyibir iletişim sisteminin
varlığına bağlıdır. İyi bir iletişim sistemi olan örgütlerde planlamanın yapılması, faaliyetlerin
yürütülmesi, gerekli koordinasyonun sağlanması daha kolay olacaktır (Karcıoğlu ve diğerleri,
2009: 59-76).
Örgüt fonksiyonlarının etkin bir şekilde işleyebilmesi için uygun bir yapının kurulması
gerekir. Çünkü örgütü bir arada tutan ve örgütün devamı için hayati öneme sahip olan unsur
iletişimdir (Bakan ve Büyükbeşe, 2004: 1-30). Örgütlerin açık sistem anlayışı çerçevesinde
işleyen yapılar olduğu düşünüldüğünde, iletişimsiz kalan örgütlerin yaşamlarını devam
ettiremeyecekleri ve entropiye maruz kalmaları kaçınılmaz bir sonuç olacaktır (Kocabaş,
2005: 247-252).İyi kurulmuş bir örgüt yapısı ve bu örgüt yapısının da elemanları arasındaki
sağlıklı örgütsel iletişimin, işletmelere sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir (Bakan ve
Büyükbeşe, 2004: 1-30):
• Yönetime karar almada gerekli olabilecek bilgiyi sunar.
• Yöneticilerin aldığı kararların iş görenlerbağlamında algılanmasını ve uygulamaya
konulmasını sağlar.
• İş görenlerin örgüte bağlılığını artırır ve etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi
politikasının izlenmesine katkıda bulunur.
• İş tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık, örgütsel sadakat gibi değerlere önem
vererek iş görenlerin örgüt içerisinde üst düzeyde bir performans göstermesini sağlar.
• İş görenlerin paylaşım duygusunu tetikleyerek pozitif bir iletişim iklimi kurar.
• İş ortamındaki anlaşmazlıklara çözümler yaratır.
• Örgütsel eylemleriniş birliği ve süreklilik zemininde devam etmesini sağlar.
• Değişime karşı güven oluşturur ve gerekli risklerin üstlenilmesini temin eder.
5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

• İş birliği ve güven ortamında iş görenlerin daha az hata yapmasını sağladığı gibi
karlılık ve verimlilik skorların yükselmesine de imkân tanır.
• Stratejik işletme planların etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesinde temel
faktördür.
Etkili bir örgütsel iletişim sistemi sayesinde çalışanlar kendilerini örgüt için gerekli
hissetmekte ve örgüte olan bağlılıkları artmaktadır (Ada ve diğerleri,2008: 487-518). Bu
açıdan bakıldığında örgütsel iletişim sistemini işletmenin sinir sistemi olarak adlandırmak
yerinde olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bu sinir sisteminde meydana gelecek bir hasar
çeşitli organların hasar görmesine, hatta tüm sistemin durmasına kadar gidebilecektir (Özay
ve Aldemir, 2011).
Hastanelerin biçimsel örgüt anlayışla yönetilmesi; katı idari ve mevzuat yapısı,
çalışanlarınözel girişim ve yeteneklerini kullanmaya imkân vermeyen bürokratik yönetim
yapısı,hastanelerle ilgili sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır (Can, 2008: 293-307).
2.4. Örgütsel Yapı ve Örgütsel İletişim Alanında Yapılan Araştırmalar
Tablo 1’de örgütsel yapı ve örgütsel iletişim konusunda yapılan çalışmalar özet olarak
sunulmuştur.
Tablo 1 İlgili Araştırmalara İlişkin Literatür Tablosu
ARAŞTIRMACI

SONUÇ

Oberg ve
Walgenbach,
2008

Araştırma kapsamında bir şirket içerisindeki çalışanların intranet iletişim aracını kullanarak yaptıkları
iletişim, örgüt üyelerin gerçek intranet iletişimi ile hiyerarşik olmayan bir ağ organizasyonu yaratmak
için gerekli olan uygulamalar arasına, bir sınır konularak gözlenmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonucunda, çalışanların intranet üzerindeki iletişimleri neticesinde, bürokratik örgütlerin temel
bileşenleri olan resmi kanallar ve hiyerarşik yapılar yeniden üretilmiş ve geleneksel yapıya benzer
karakteristikler içermeye başlamıştır.

Kurt, 2004

Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde çalışan yönetici ve personelin görüşlerinden hareketle, örgüt
yapısının örgütsel iletişime olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda dikey
farklılaşma ve denetim alanının iletişimi olumsuz etkilemediği; biçimselleşmenin iletişimi çok az
etkilediği; merkezileşme, yatay farklılaşma, uzmanlaşma ve bölümlendirmenin ise iletişimi olumsuz
etkilediği tespit edilmiştir. Örgüt yapısının boyutları ile cinsiyet ve görev değişkeni arasında anlamlı
farklılık bulunurken, kıdem değişkeni açısından ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Hinds ve
Kiesler, 1995

Örgütsel sınırlar içerisinde bilginin paylaşımı ve işbirliğine yönelik olarak iletişim teknolojilerinin
kullanımı üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, daha çok teknik çalışan
işletmelerdeki yatay örgüt yapısının, işbirliği ve hiyerarşik olmayan iletişim şeklini pozitif yönde
etkilediğini ortaya koymuştur.

Laing, 1980

Araştırmada örgüt yapısı içerisindeki iletişim ve bu iletişimi sınırlayan etkenler, insan kontrolünde
olan bir örgüt kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütün yapısı ve
büyüklüğünün, bilgi kayıplarına ve çarpıklığına neden olan bir değişken olduğu tespit edilmiştir.

Moch, 1977

Schwartz, 1969

Örgütsel yapıya geleneksel tutum ve yaklaşımların nasıl daha dar bir bakış açısıyla baktığını
belirlemeye çalışan bu araştırmada, örgütsel yapı içerisindeki iletişim şekilleri tanımlanmakta ve bir
iletişim ağı yaklaşımı ileri sürülmektedir. Araştırma sonucunda, organizasyonlar içerisindeki iletişim
ağı yaklaşımının, bireysel tutum ve davranışların yapısal belirleyicilerini anlamada, etkili bir yaklaşım
olduğu sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın amacı, bir kamu örgütünün fonksiyonel iletişim yapısının belirlenmesi, belirlenen
yapının ilişki içerisinde olduğu kişilerin belirlenmesi ve bağlantı içerisinde olan bireylerle, olmayan
bireyler arasındaki farlılıkların tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda, birbirleriyle iletişim halinde
olan bir kamu örgüt yapısındaki bireyler, önerilen yedi iletişim tipinden en az birini yerine
getirmektedir ve genel olarak önerilen örgütsel iletişim yapısı da örgüt için çeşitli avantajlar
sunmaktadır.
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III. METODOLOJİ
3.1.Amaç
Bu çalışmada,sağlık kuruluşlarındaki biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime olan
etkisi,biçimsel örgüt yapısını oluşturan boyutlar kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır.
3.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri
Biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan
çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde biçimsel örgüt yapısı
ve örgütsel iletişim ile ilgili ifadeler, ikinci bölümde ise, demografik bilgileri içeren sorular
yer almaktadır. Anket formu olarak Kurt (2004) tarafından düzenlenen ve kullanılan “Örgüt
Yapısının Örgütsel İletişime Etkisinin Belirlenesi Anketi” temel alınmıştır. Yazar, Ankara
ilinde MEB Merkez Teşkilatı yönetici ve personeline yönelik gerçekleştirdiği araştırmada
güvenilirlik ve geçerlilik ile ilgili gerekli çalışmaları yapmıştır. Bu anket formatının sağlık
sektöründe uygulanabilmesi amacıyla ilgili literatür de göz önüne alınarak, sorular tekrar
gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Anket formunun ilk bölümünde, personele
araştırmayla ilgili bilgi verilmekte, ayrıca personele yönelik birtakım demografik verilerin
elde edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümü ise, beşli likert (1=kesinlikle
katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum) ölçeğine göre hazırlanan 39 sorudan oluşmaktadır.
Oluşturulan anket formu birtakım soru ve önermelerde değişikliğe gidildiği ve farklı bir
sektörde uygulandığı için güvenilirlik çalışmalarının yeniden yapılması zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Veri toplama aracının geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları için 32 personele
yönelik olarak yapılan ön uygulama neticesinde, elde edilen veriler, ilgili istatistik
programında güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur ve her bir boyutun kendi içinde
güvenilirliğine ilişkin çalışmalar yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Kullanıma hazır
hale getirilen anket formunda yer alan ifadeler, ayrıca biçimsel örgüt yapısının boyutları
olarak gruplandırılmıştır.
3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evrenini, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde hizmet vermekte olan
Bandırma Devlet Hastanesi’nde görevli 426 personel oluşturmaktadır. Araştırma, ilgili
makamlarla yapılan yazışmalar ve görüşmelerden sonra, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün
anket için gerekli izin yazısını göndermesine müteakiben bizzat araştırmacı tarafından
uygulanmış ve uygulama sonucunda araştırmaya katılan 162 personel ise, araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur.
Çalışmanın yapıldığı zaman dilimi içerisinde anket uygulaması esnasında hastane
yönetiminden anketlerin doldurulması konusunda yeterli destek alınmıştır. Ancak hastane
ortamı bilindiği üzere; randevu sistemine göre hizmet veren, acil durumlara ivedilikle
müdahale edilen, nöbet sistemi ile 7/24 faaliyette bulunan ve yapılan her uygulamanın kayıt
ve raporlama işlemlerinintutulduğu bir ortamdır. Bu ortam yapısı gereği çalışan personel için
bile kısıtlı dinlenme olanaklarını beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, iş yükünün
oluşturduğu stres faktörü de değerlendirildiğindeanketlerin üstünkörü yapılması kaygısı
gündeme gelmiş ve araştırmaya gerçekten gönüllü olarak katılmak isteyen çalışanların tercih
edilmesi sebebini doğurmuştur. Bu nedenle anketin geri dönüşüm oranı %38,02 olarak
belirlenmiştir.
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3.4. Araştırmanın Kısıtları
Araştırmanın sadece Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesinin
çalışanlarını kapsaması, araştırmadaki başlıca kısıtları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında
sadece Balıkesir ilinin Bandırma ilçesindeki bir kamu hastanesinin sağlık çalışanlarının yer
almasından dolayı elde edilen bulguların Türkiye genelindeki hastanelerde görev yapan sağlık
çalışanlarının görüşlerini yansıtma iddiası yoktur.
3.5. Araştırmanın Hipotezleri
H1= Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H2= Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin
kurumdaki görev (statü) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H3= Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin
kıdem (meslekte geçirilen süre) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H4= Biçimselörgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ile ilgili alt boyutlar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
3.6. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmaya yönelik geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılıştır. Anket soruların iç
tutarlılığını belirleyebilmek amacı ile Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmış, anket
sorularının iç tutarlılığı Cronbach’s Alpha (α)=0.821 olarak belirlenmiştir. Bu değer anket
uygulaması sonucu elde edilen verilerin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.
Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, ttesti, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD testi ve korelasyon analizi gibi istatistiksel
teknikler kullanılmıştır. Söz konusu analizler yapılırken “SPSS 17.0 for Windows” paket
programından faydalanılmıştır.
Örgütsel yapının boyutları ile ilgili kamu hastanesinde çalışan personelin cinsiyet
değişkeni açısından görüş farklılıklarını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi
uygulamasına gidilmiştir.Örgütsel yapının boyutlarının kıdem (meslekte geçirilen süre) ve
görev (statü) değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek için tek yönlü
varyans analizinden (one-way ANOVA) yararlanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda
farklılık bulunan boyutların hangi gruplar açısından farklılık gösterdiğini belirlemek amacıyla
LSD testinden faydalanılmıştır.Ayrıca örgütsel yapının boyutların kendi aralarındaki ilişkileri
ve yönünü tespit etmek amacıyla da korelasyon analizi yapılmıştır.
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3.7. Araştırma Verilerinin Analizi
3.7.1 Demografik Veriler
Demografik değişkenlere ait veriler Tablo 2’ de sunulmuştur.
Tablo 2 Demografik Değişkenler Tablosu
CİNSİYET

n

%

Kadın

130

Erkek

32

TOPLAM

162

GÖREV

n

%

80,2

Doktor

33

19,8

Hemşire
Teknisyen

100

KIDEM

n

%

20,4

1-5 yıl

43

26,5

89

54,9

6-10 yıl

25

15,4

21

13,0

11-15 yıl

44

27,2

İdari Personel

8

4,9

16-20 yıl

27

16,7

Hizmetli

11

6,8

21 yıl ve üzeri

23

14,2

TOPLAM

162

100

TOPLAM

162

100

Ankete cevap veren katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde cinsiyet
değişkeni açısından, kadın olanların %80,2 (132 kişi) ile en yüksek oranda, erkek
olanların %19,2 (32 kişi) ile en düşük oranda olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların
görevdeğişkeni açısından hemşire olanların %54,9 (89 kişi) ile en yüksek oranda, idari
personelin %4,9 (8 kişi) ile en düşük oranda olduğu gözlemiştir. Katılımcıların kıdem
değişkeni açısından ise, 11-15 yıl arasında kıdeme sahip olanların %27,2 (44 kişi) ile en
yüksek oranda, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların %14,2 (23 kişi) ile en düşük oranda
olduğu gözlemiştir.
Ankete cevap veren katılımcıların, her bir anket sorusuna ilişkin tanımlayıcı istatistikleri
hesaplanmış olup, hesaplama işleminde tüm anket sorularına cevap veren toplam katılımcının
yanıtları değerlendirmeye alınmıştır. Madde bazında tanımlayıcı istatistikler ve boyut
ortalama puanları Tablo 5’te verilmiştir.
Hastane çalışanlarının en fazla katıldığı etmenler, biçimsel örgüt yapısının
“merkezileşme” boyutu ( = 3.29), en az katıldığı etmenler ise, “bölümlendirme” ( = 2.75) alt
boyutu olarak görülmektedir. Boyutların kendi içerisindeki dağılımları incelendiğinde,
merkezileşme boyutu açısından genel olarak kararlar alınırken personelin bilgilendirildiği ( =
3.50), ancak alınacak kararlarda tüm personelin karar sürecinin içerisine dâhil edilmediği
görülmektedir ( = 2.18). Ancak merkezileşme boyutuna diğer boyutlarla kıyaslandığında
olumlu anlamda daha yüksek düzeyde bir katılımın olması, genel olarak merkezileşmenin
örgüt içerisinde yüksek olmadığı ve orta derecede olduğuna işaret etmektedir ( = 3.29).
Dikey farklılaşma boyutu açısından genel olarak, görev ile ilgili emir ve bilgilerin üstler
tarafından zamanında iletildiği ( = 3.65), personel tarafından gönderilen bilgi ve mesajların
diğer çeşitli basamaklarda değişikliğe uğramadığı ( = 2.29) gözlenmektedir. Hastanelerin
çapraz-fonksiyonel iletişim yapısına sahip olması ve araştırmanın yapıldığı hastanenin de bir
kamu hastanesi olması bu anlamda dikey farklılaşmanın iletişim sorunu yaratması beklenirken,
personel genel olarak dikey farklılaşma boyutuna orta düzeyde katılmıştır ( = 3.11). Bu
durum dikey farklılaşmanın araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu
yaratmadığı sonucunu doğurmaktadır.
Yatay farklılaşma boyutu açısından genel olarak, birimlerin yaptığı faaliyet ile ilgili
olan tüm birimleri bilgilendirmediği ( = 2.71) ve bu durumun birimler arasında iletişim
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eksikliğe neden olarak, koordinasyon halinde yapılan işlerin aksamasına sebep olduğu
gözlenmiştir ( = 3.27). Personelin genel olarak yatay farklılaşma boyutuna orta düzeyde
katılması ( = 3.05), yatay farklılaşmanın araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir
iletişim sorunu yaratmadığı sonucunu doğurmaktadır. Uzmanlaşma boyutu açısından genel
olarak, çalışanlar yaptığı görev ve sorumlulukların tek ve belli bir işi barındırmadığı ( = 2.33),
daha kapsamlı ve ayrıntılı süreçleri barındırdığı ( = 3.40) konusunda görüş bildirmişlerdir.
Personelin genel olarak uzmanlaşma boyutuna orta düzeyde katılması ( = 2.90),
uzmanlaşmanın araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu yaratmadığı,
ancak diğer boyutlarla karşılaştırıldığında da gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği
sonucunu doğurmaktadır.
Bölümlendirme boyutu açısından genel olarak, çalışanlar görev yapmakta oldukları
birimdeki bölüm sayısının çok olmadığı ( = 2.77), ancak bölümler arasındaki yetki
sınırlarının belli olmaması nedeniyle görev çakışmalarının meydana geldiği ( = 3.70)
konusunda fikir belirtmişlerdir. Personelin genel olarak bölümlendirme boyutuna düşük
düzeyde katılması ( = 2.39), bölümlendirmenin araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde
iletişim sorunu yarattığı, bölümlendirme şeklinin işe yönelik olmadığı, iletişim ve
koordinasyon güçlükleri yarattığı gözlenmektedir. Bu anlamda bölümlerin işe yönelik olarak
yeniden düzenlenmesi ve oluşturulması, planlanan yapının meydana getirilme sürecinde
personelin yetki sınırlarının tam olarak belirlenmesi bu anlamda yapıyı işe yönelik olarak
daha işler hale getirecektir.
Denetim alanı boyutu açısından genel olarak, çalışanlar yöneticileriyle görüşmek
istediğinde onlara rahatlıkla ulaşabildiği ( = 2.28) ve bilgi, görüş ve sorunlarını kolayca
iletebildiği ( = 3.35) konusunda görüş belirmişlerdir. Personelin genel olarak denetim alanı
boyutuna orta düzeyde katılması ( = 3.23), denetim alanının araştırmanın yapıldığı kamu
hastanesinde bir iletişim sorunu yaratmadığı sonucunu doğurmaktadır.
Biçimselleşme boyutu açısından genel olarak, çalışanlar görevini yaparken iletişim
halinde olduğu birimlerden daha farklı birimlerle iletişim halinde olması gerektiği ( = 3.23)
ve bunu yaparken de iş tanımlarının yeterli bir şekilde belirlenmesi sayesinde yapacağı işlerle
ilgili olarak sık sık üst birimlere danışma ihtiyacı duymadığı yönünde ( = 2.39) görüş
belirtmişlerdir. Personelin genel olarak biçimselleşme boyutuna orta düzeyde katılması ( =
3.26), biçimselleşmenin araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu
yaratmadığı sonucunu doğurmaktadır.
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3.7.2. Hipotezlerin Testi
H1= Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 3 Cinsiyete İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Tablosu
Örgüt Yapısının Boyutları
Merkezileşme
Dikey Farklılaşma
Yatay Farklılaşma
Uzmanlaşma
Bölümlendirme
Denetim Alanı
Biçimselleşme

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Kişi
130
32
130
32
130
32
130
32
130
32
130
32
130

Ortalama
3,33
3,14
3,07
3,27
3,04
3,09
2,85
3,12
2,71
2,93
3,23
3,25
3,21

Std. Sapma
0,72
0,78
0,68
0,78
0,76
0,58
0,79
0,71
0,80
0,69
0,54
0,55
1,00

32

3,44

0,85

Ser. Der.
162

P değeri (Sig.)
0,191

162

0,144

162

0,734

162

0,079

162

0,154

162

0,817

162

0,245

* p<0,05

Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Birinci hipotez, tüm örgüt yapısının
boyutları açısından %95 güven aralığında red edilmiştir. Aydoğan ve diğerleri (2011)
tarafından bir kamu hastanesinde yapılan araştırmada da örgütsel iletişim alt boyutu,
personelin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
H2= Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin
kurumdaki görev (statü) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime
etkisi hastane personelinin kurumdaki görev (statü) değişkenine göre istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ancak tek yönlü varyans analizindeki anlamlı farklılığın
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan LSD testi sonuçları 0,05 (%95
güven aralığı) değerine en yakın dikey farklılaşma (p=0,193) ve biçimselleşme (p= 0,140)
boyutları açısından doktorlar ile idari personel arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir.
Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, dikey farklılaşma açısından doktorların
aritmetik ortalaması = 3,29 idari personelin aritmetik ortalaması = 2,75; biçimselleşme
açısından doktorların aritmetik ortalaması = 3,53 idari personelin aritmetik ortalaması =
2,63’dür. Ancak LSD testinde bu boyutlar açısından ortaya çıkan bu anlamlı farklılıklar,
analiz sonucunda ortaya çıkan anlamlılık değerlerinin 0,05 güven aralığına yakın olmasından
ve testin hassas ölçümünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle birinci hipotez, tüm örgüt
yapısının boyutları açısından %95 güven aralığında red edilmiştir. Aydoğan ve diğerleri
(2011) tarafından bir kamu hastanesinde yapılan araştırmada ve Kurt (2004) tarafından MEB
merkez örgütünde yapılan çalışmada da örgütsel iletişim alt boyutu, personelin görev
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
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Tablo 4 Göreve İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu
Öğrenen Örgüt Boyutları
Merkezileşme

Dikey Farklılaşma

Yatay Farklılaşma

Uzmanlaşma

Bölümlendirme

Denetim Alanı

Biçimselleşme

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
0,629
86,558
87,198
2,975
75,783
78,759
1,698
82,981
84,679
1,231
96,064
97,295
0,890
97,772
98,662
1,186
46,437
47,622
6,539
145,835
152,375

Serbestlik
Derecesi
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161

Kareler
Ort.
0,157
0,551

0,285

P değeri
(Sig.)
0,887

0,744
0,483

1,541

0,193

0,424
0,529

0,803

0,525

0,308
0,612

0,503

0,734

0,222
0,623

0,357

0,839

0,296
0,296

1,002

0,408

1,635
0,929

1,760

0,140

F

* p<0,05

H3= Biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime etkisi hastane personelinin
kıdem (meslekte geçirilen süre) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 6’daki veriler incelendiğinde, biçimselörgüt yapısı boyutlarının örgütsel iletişime
etkisi hastane personelinin kıdem (meslekte geçirilen süre) değişkenine göre istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Üçüncü hipotez, tüm örgüt yapısının boyutları
açısından %95 güven aralığında red edilmiştir. Aydoğan ve diğerleri (2011) tarafından bir
kamu hastanesinde yapılan araştırmada da örgütsel iletişim alt boyutu, personelin kıdem
(meslekte geçirilen süre) değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
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Tablo 5 Anket Sorularının Geneline ve Boyutlara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Yatay
Farklılaşma

Dikey Farklılaşma

Merkezileşme

Boyutlar

İfadeler

n

Ort. Değer

Standart Sapma

Görevimle ilgili veya beni ilgilendiren kararlar alınırken görüşlerim alınır.

162

2,72

1,33

Görev yapmakta olduğum bölümle ilgili alınan kararlar hakkında bilgilendirilirim.

162

3,50

1,29

Kararlar, alt düzeyler dâhil tüm birimlerin katılımı ile alınır.

162

2,18

1,17

Alınan kararlardan haberim olmaz.

162

2,43

1,25

Görevlerim ile ilgili emir ve bilgiler üstlerim tarafından bana zamanında iletilmektedir.

162

3,65

1,19

Bilgi, görüş ve emirlerin iletiminde hiyerarşik kademe atlanması olmaktadır.

162

2,80

1,30

İşlerin yoluna koyulması için formel (biçimsel) iletişim kanallarının dışında kanallar kullanmak zorunda kalırım.

162

2,64

1,35

Bulunduğum konuma çok fazla emir ve bilgi gelmektedir.

162

3,15

1,19

Görevlerle ilgili olarak karşılaşılan sorunlara kişisel ilişkiler ve arkadaşlıklar aracılığıyla çözüm getirildiği olmaktadır.

162

3,46

1,22

Görevlerle ilgili bilgi veya diğer iletilerin gideceği yere ulaşmasını engelleyen kişi veya birimler vardır.

162

2,52

1,39

İşinizle ilgili bir konuyu ya da sorunu yetkili en son kişiye iletmede geçilmesi gereken kademe sayısı çoktur.

162

2,86

1,31

Bilgi ve emirlerin iletilmesinde bazı önemli birim veya kişiler iletişim sürecinin dışında kalmaktadır.

162

2,65

1,36

Görevimle ilgili olarak ihtiyaç duyduğum bilginin geciktiği olmaktadır.

162

2,77

1,30

Verilen emir veya bilgilerin ilgili kişilere ulaşmadığı durumlar olmaktadır.

162

2,56

1,24

Gönderdiğim bilgi veya diğer iletiler gideceği yere varıncaya kadar çeşitli basamaklarda değişikliğe uğrar.

162

2,29

1,25

Üst makamlardan, görevimle ilgili olarak ihtiyaç duyduğum bilgileri alamıyorum.

162

2,62

1,29

Sorunlara kişisel ilişkiler ve arkadaşlıklar aracılığıyla çözüm bulunduğu olmaktadır.

162

3,59

1,21

Diğer bölümlerle bağlantılı olan işlerin zamanında ve tam olarak yapılmasında aksaklıklar olmaktadır.

162

2,85

1,20

Herhangi bir birim, yaptığı faaliyet ile ilgili olan tüm birimleri bilgilendirir.

162

2,71

1,28

Birimler arasındaki iletişim eksikliği, koordinasyon halinde yapılan işlerde aksamalara neden olmaktadır.

162

3,27

1,31

Diğer bölümlerin katkısının gerekli olması, görevli olduğum bölümde yapılan işlerin başarı ile tamamlanmasını geciktirir.

162

2,96

1,28

Boyut Ort.

Boyut St. S.

3,29

0,74

3,11

0,70

3,05

0,73
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Tablo 5’in Devamı

Biçimselleşme

Denetim Alanı

Bölümlendirme

Uzmanlaşma

Boy
utla
r

İfadeler

n

Ort. Değer

Standart Sapma

Yaptığım görev tek ve belli bir işi barındırmaktadır.

162

2,33

1,55

Yapılan görevler, ayrı ayrı çok fazla işlere bölünmüştür.

162

3,30

1,37

Yapılan işlerin çok fazla parçalara ayrılması, aynı görevle ilgili olan birim ve kişiler arasında iletişim aksaklıklarına neden olmaktadır.

162

3,36

1,29

Yaptığım görev çok farklı işleri barındırmaktadır.

162

3,40

1,45

İşin çok fazla bölümlere ayrılması bölümler arasındaki iletişimi zorlaştırır.

162

3,65

1,22

Bölümler arasındaki yetki sınırlarının belli olmaması görev çakışmalarına yol açar.

162

3,70

1,25

Bölümler arasında yetki ve sorumluluk ayrımı kesin ve açık bir şekilde yapılmıştır.

162

2,83

1,30

Yetki ve sorumlulukların belirsizliği nedeniyle bölümler arasında iletişim aksaklıkları veya çatışmalar meydana gelmektedir.

162

3,28

1,39

Görev yapmakta olduğum birimdeki bölüm sayısının çok olması iletişim ve koordinasyonu güçleştirmektedir.

162

2,77

1,42

Yöneticimle görüşmek istediğimde ona ulaşamıyorum.

162

2,28

1,35

Bilgi, görüş ve sorunları iletmem üstlerim tarafından teşvik edilmektedir.

162

2,89

1,37

Bilgi, görüş ve sorunları iletmek için, bağlı olduğum üstlere kolayca ulaşıyorum.

162

3,35

1,40

Görevimle ilgili olarak üst makamlardan gelen bilgi ve yönlendirme yetersizdir.

162

2,56

1,24

Görevimle ilgili bazı konularda, hangi yöneticime karşı sorumlu olduğumdan emin olmadığım zamanlar olur.

162

2,49

1,31

Kurum genelinde görev, yetki ve sorumlulukların belirsiz olmasından kaynaklanan iletişim sorunları yaşanmaktadır.

162

2,99

1,34

İş tanımları belirgin olmadığından yapacağım işlerle ilgili olarak sık sık üst birimlere danışma ihtiyacı duyarım.

162

2,39

1,17

Bölüm içinde veya bölümler arasında aynı görevlerin tekrarı veya görevlerin birbirine karıştığı olmaktadır.

162

2,62

1,30

Görevimi yaparken iletişim halinde olduğum birimlerden daha farklı birimlerle iletişim halinde olmam gerekir.

162

3,23

1,34

Boyut Ort.

Boyut St. S.

2,90

0,78

2,75

0,78

3,23

0,54

3,26

0,97
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Tablo 6 Kıdem Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu
Öğrenen Örgüt Boyutları
Merkezileşme

Dikey Farklılaşma

Yatay Farklılaşma

Uzmanlaşma

Bölümlendirme

Denetim Alanı

Biçimselleşme

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
3,106
84,092
87,198
2,316
76,442
78,759
0,910
83,769
84,679
1,747
95,548
97,295
0,591
99,071
98,662
0,535
47,087
47,622
0,360
152,015
152,375

Serbestlik
Derecesi
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161
4
157
161

Kareler
Ort.
0,776
0,536

1,450

P değeri
(Sig.)
0,220

0,579
0,487

1,189

0,318

0,227
0,534

0,426

0,789

0,437
0,609

0,718

0,581

0,148
0,625

0,237

0,917

0,134
0,300

0,446

0,775

0,090
0,968

0,093

0,985

F

* p<0,05

H4= Biçimselörgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ile ilgili alt boyutlar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
Biçimselörgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ile ilgili alt boyutlar arasındaki
korelasyon katsayıları incelendiğinde, dikey farklılaşma boyutu ile merkezileşme boyutu
arasında, negatif yönlü ve %37 oranında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yatay farklılaşma
boyutu ile dikey farklılaşma boyutu arsında pozitif yönlü ve %53 oranında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Uzmanlaşma boyutu ile dikey farklılaşma boyutu arasında pozitif yönlü
ve %38 oranında, yatay farklılaşma boyutu ile de pozitif ve %46 oranında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Bölümlendirme boyutu ile dikey farklılaşma boyutu arasında pozitif yönlü
ve %38 oranında, yatay farklılaşma boyutu ile pozitif ve %50 oranında ve uzmanlaşma
boyutu ile de pozitif ve %55 oranında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Denetim alanı boyutu
ile uzmanlaşma boyutu arasında pozitif ve %19 oranında ve bölümlendirme boyutu ile de
pozitif ve %20 oranında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Biçimselleşme boyutu ile
merkezileşme boyutu arasında, negatif yönlü ve %40 oranında, dikey farklılaşma boyutu ile
pozitif yönlü ve %54 oranında, yatay farklılaşma boyutu ile pozitif ve %50 oranında,
uzmanlaşma boyutu ile pozitif ve %49 oranında, bölümlendirme boyutu ile pozitif ve %47
oranında ve denetim alanı boyutu ile de pozitif ve %20 oranında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
Tablo 7’deki veriler incelendiğinde, örgüt yapısının dikey farklılaşma, yatay farklılaşma,
uzmanlaşma, bölümlendirme ve biçimselleşme boyutlarının kendi aralarındaki ilişki;
merkezileşme boyutu ile dikey farklılaşma (-0,373) ve biçimselleşme (-0,398) arasındaki
ilişki ve denetim alanı ile uzmanlaşma (0,186) ve bölümlendirme (0,204) arasındaki ilişki
açısından H4 hipotezi kabul edilirken, diğer boyutlar açısından red edilmiştir.
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Tablo 7Biçimsel Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Etkisi İle İlgili Alt Boyutlar
Arasındaki Korelasyonlar
Örgüt Yapısının Boyutları

1

2

3

4

5

6

1

Merkezileşme
DikeyFarklılaşma

-0,373**

YatayFarklılaşma
Uzmanlaşma

-0,137

0,530**

1

-0,149

0,382**

0,460**

1

Bölümlendirme

-0,143

0,379**

0,504**

0,549**

1

Denetim Alanı

0,009

0,067

0,059

0,186*

0,204**

1

Biçimselleşme

-0,398**

0,535**

0,503**

0,493**

0,469**

0,199*

*p<0.05 (Çift Yönlü)

7

1

1

**p<0.01 (Çift Yönlü)

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Balıkesir iline bağlı Bandırma ilçesinde hizmet vermekte olan Bandırma Devlet
Hastanesi’nde gerçekleştirilen bu araştırmada, biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime olan
etkisinin, biçimsel örgüt yapısının yedi boyutu kapsamında belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
araştırmadan elde edilen bulguların, hastane işletmelerinde görev yapan tüm sağlık
çalışanlarına ve özellikle de örgüt yapısının şekillenmesinde önemli etkisi olan yöneticilere,
çalıştıkları kurumun örgüt yapısının hangi yönde eksiklikleri olduğu ve meydana gelen
iletişim sorunları konusunda bir fikir vereceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırmadan
elde edilen veriler ışığında, ortaya çıkan önemli sonuçlar ve öneriler aşağıda özetlenmiştir.
Araştırmaya katılan personelin biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ile ilgili
alt boyutlara ilişkin görüşlerinin cinsiyet, görev (mesleki statü) ve kıdem (meslekte geçirilen
süre) değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir. Aydoğan ve diğerleri
(2011) tarafından bir kamu hastanesinde yapılan araştırmada da örgütsel iletişim alt boyutun,
personelin cinsiyet, görev ve kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Ayrıca Kurt (2004) tarafından MEB merkez örgütünde yapılan çalışmada da, örgütsel iletişim
alt boyutu, personelin görev değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ile ilgili alt boyutlara ilişkin
korelasyonlar incelendiğinde ise, biçimsel örgüt yapısının dikey farklılaşma, yatay farklılaşma,
uzmanlaşma, bölümlendirme ve biçimselleşme boyutlarının kendi aralarında; merkezileşme
boyutu ile dikey farklılaşma ve biçimselleşme arasında ve denetim alanı ile uzmanlaşma ve
bölümlendirme arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Hastane çalışanlarının en fazla katıldığı etmenler, biçimsel örgüt yapısının
“merkezileşme” boyutu, en az katıldığı etmenler ise, “bölümlendirme” alt boyutu olarak
görülmektedir. Boyutların kendi içerisindeki dağılımları incelendiğinde, merkezileşme boyutu
açısından genel olarak kararlar alınırken personelin bilgilendirildiği, ancak alınacak kararlarda
tüm personelin karar sürecinin içerisine dâhil edilmediği görülmektedir. Ancak merkezileşme
boyutuna diğer boyutlarla kıyaslandığında olumlu anlamda daha yüksek düzeyde bir katılımın
olması, genel olarak merkezileşmenin örgüt içerisinde yüksek olmadığı ve orta derecede
olduğuna işaret etmektedir.
Dikey farklılaşma boyutu açısından genel olarak, görev ile ilgili emir ve bilgilerin üstler
tarafından zamanında iletildiği, personel tarafından gönderilen bilgi ve mesajların diğer çeşitli
basamaklarda değişikliğe uğramadığı gözlenmektedir. Hastanelerin çapraz-fonksiyonel
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iletişim yapısına sahip olması ve araştırmanın yapıldığı hastanenin de bir kamu hastanesi
olması dikey farklılaşmanın iletişim sorunu oluşturabileceği beklentisini oluşturmuştur.
Ancak personel genel olarak dikey farklılaşma boyutuna orta düzeyde katılmıştır. Bu durum
dikey farklılaşmanın araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu yaratmadığı
sonucunu doğurmaktadır.
Yatay farklılaşma boyutu açısından genel olarak, birimlerin yaptığı faaliyet ile ilgili
olan tüm birimleri bilgilendirmediği ve bu durumun birimler arasında iletişim eksikliğe neden
olarak, koordinasyon halinde yapılan işlerin aksamasına sebep olduğugözlenmiştir. Personelin
genel olarak yatay farklılaşma boyutuna orta düzeyde katılması, yatay farklılaşmanın
araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu yaratmadığı sonucunu
doğurmaktadır.
Uzmanlaşma boyutu açısından genel olarak, çalışanlar yaptığı görev ve sorumlulukların
tek ve belli bir işi barındırmadığı, daha kapsamlı ve ayrıntılı süreçleri barındırdığı konusunda
görüş bildirmişlerdir. Personelin genel olarak uzmanlaşma boyutuna orta düzeyde katılması,
uzmanlaşmanın araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu yaratmadığı,
ancak diğer boyutlarla karşılaştırıldığında da gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği
sonucunu doğurmaktadır.
Bölümlendirme boyutu açısından genel olarak, çalışanlar görev yapmakta oldukları
birimdeki bölüm sayısının çok olmadığı, ancak bölümler arasındaki yetki sınırlarının belli
olmaması nedeniyle görev çakışmalarının meydana geldiği konusunda fikir belirtmişlerdir.
Personelin genel olarak bölümlendirme boyutuna düşük düzeyde katılması, bölümlendirmenin
araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde iletişim sorunu yarattığı, bölümlendirme şeklinin
işe yönelik olmadığı, iletişim ve koordinasyon güçlükleri yarattığı gözlenmektedir. Bu
anlamda bölümlerin işe yönelik olarak yenidendüzenlenmesi ve oluşturulması, planlanan
yapının meydana getirilme sürecinde personelin yetki sınırlarının tam olarak belirlenmesi bu
anlamda yapıyı işe yönelik olarak daha işler hale getirecektir.
Denetim alanı boyutu açısından genel olarak, çalışanlar yöneticileriyle görüşmek
istediğinde onlara rahatlıkla ulaşabildiği ve bilgi, görüş ve sorunlarını kolayca iletebildiği
konusunda görüş belirmişlerdir. Personelin genel olarak denetim alanı boyutuna orta düzeyde
katılması,denetim alanının araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu
yaratmadığı sonucunu doğurmaktadır.
Biçimselleşme boyutu açısından genel olarak, çalışanlar görevini yaparken iletişim
halinde olduğu birimlerden daha farklı birimlerle iletişim halinde olması gerektiği ve bunu
yaparken de iş tanımlarının yeterli bir şekilde belirlenmesi sayesinde yapacağı işlerle ilgili
olarak sık sık üst birimlere danışma ihtiyacı duymadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.
Personelin genel olarak biçimselleşme boyutuna orta düzeyde katılması, biçimselleşmenin
araştırmanın yapıldığı kamu hastanesinde bir iletişim sorunu yaratmadığı sonucunu
doğurmaktadır.
Bu sonuçlara dayalı olarak Bandırma Devlet Hastanesi’nde merkezileşme, dikey
farklılaşma, yatay farklılaşma, uzmanlaşma, denetim alanı ve biçimselleşme düzeylerinin
örgütsel iletişimi olumsuz etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ancak personelin genel olarak
bölümlendirme boyutuna düşük düzeyde katılması, bölümlendirmenin araştırmanın yapıldığı
kamu hastanesinde iletişim sorunu yarattığı, bölümlendirme şeklinin işe yönelik olmadığı,
iletişim ve koordinasyon güçlükleri yarattığını göstermektedir. Bu anlamda bölümlerin
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yeniden işe yönelik olarak düzenlenmesi ve oluşturulması, planlanan yapının meydana
getirilme sürecinde personelin yetki sınırlarının tam olarak belirlenmesi bu anlamda yapıyı işe
yönelik olarak daha işler hale getirecektir.
Sağlık yöneticilerinin örgütsel iletişimi daha da geliştirmek ve iyileştirmek için
çalışanlarına karşı açık ve net olmaları, güven vermeleri, dinleme yeteneklerini geliştirmeleri
ve bölümlendirmeyi işe yönelik olarak yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.
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ULUSLARARASI HABERLERDE GÜVENİLİRLİK SORUNLARI

Gulzada KALİ∗
ÖZ
Bu makalede, uluslararası haberlerin serbest akışı ve dolaşımında ortaya çıkan
dengesizlikler ve “tek yönlü akış” sorunu irdelenmektedir. Bu sorunu oluşturan olgular,
enformasyonun üretimi ve dağılımı endüstrileşmiş zengin ülkelerden az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelere doğru “tek yönlü bir akış” içerisinde olmasından kaynaklanmaktadır.
Çünkü dünyada birkaç dev örgütün dışında pek çok ülke uluslararası haber üretmek,
dağıtmak, dış muhabirler tutmak ve gelişmiş teknik donanımı kullanmak gibi konularda
finans bakımından veya teknik bakımdan olsun yeterli değildir. Bu ve benzeri sebeplerden
dolayı uluslararası haber akışı ve dağılımı konusunda iletişim dengesizliğinden en çok zarar
gören ve yakınan ülkeler, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir. Bu ülkeler ekonomik ve
teknolojik altyapısının yetersizliğinden dışarıdan gelen haber kaynaklarına bağımlı kalmakta
ve sesini dünyaya duyuramamaktadır. Dolaysıyla endüstrileşmiş ülkeler ile az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası haberlerin serbest akışı ve dolaşımında eşitsizlik
ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri sorunların devam ediyor olması, haber anlayışına karşın
saygınlık ve güvensizlik sorununu da beraberinde yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Haber, UNESCO, enformasyon akışı, haber kaynakları, güvenilirlik
sorunlar.
THE DISTRUST PROBLEMS OF INTERNATIONAL NEWS
ABSTRACT
In this study are discussed the seamless broadcasting of international news, instability
during the cycle and single sided broadcasting. The facts that form all these problems are
caused due to single sided broadcasting of information from developed countries towards to
developing and non-developed countries. Except some big organizations a lot of countries
cannot afford to product and broadcast international information, to take on outsourcing
correspondents and to use high-tech technical equipments. Because of all these reasons
developing and non developed countries suffer from communication instability in
∗
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international information broadcasting and distribution. These countries are depend on the
news sources which come abroad and cannot report to the world due to lack of technical base
and fragile economy. Consequently there is an inequality in broadcasting of international
news between developed and non-developed countries. All these problems create distrust and
disrespect.
Keywords: Information, UNESCO, information broadcasting, news sources, distrust
problems.
GİRİŞ
Son zamanlarda giderek artan ‘kâr’ ve ‘rekabet’ gibi kavramlar kitle iletişim araçları
üzerinde egemenliği ve etkisini sürdürmektedir. Bu gelişme, ulusal sınırlar içerisinde gelişmiş
olan kitle iletişim araçlarının uluslararası etkileşimlere, uluslararası ticarete açılmasına ve
giderek kitle iletişim araçlarının kamu hizmetinden ticari hizmete dönüşmesine sebep
olmuştur. Dolaysıyla bu gelişmeler, gelişmiş ülkeler medyasının büyük bir güç olarak
yükselmesine ve küresel çıkarlarına olumlu yönden hizmet ederken, az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler üzerine olumsuz yönde etkilemiştir. Uluslararası iletişimdeki gelişmeler, ülkeler
arası iletişime kolaylık sağladığı kadar, bunun yanı sıra sorunları da beraberinde getirmiştir.
Ancak, uluslararası iletişimden bahsetmek uluslararası ekonomik, siyasal ve kültürel
sorunların bir parçası olarak ele alındığında daha anlamlı ve bağlantılı olabilir. Örneğin,
dünya ekonomisinin felce uğradığı uluslararası bunalımlar, yaşamın bütününü derinden
etkilemiştir. Uluslararası ekonomik düzenin evrimdeki en önemli dönüm noktası olarak 1929
yıllarındaki büyük bunalımı ile onu takip eden yıllar ve İkinci Dünya Savaşı dönemi kabul
edilir.
İkinci Dünya Savaşı sonundan itibaren dünya ekonomisi, 1970’li yılların başına kadar
(1970’li yıllar dünya ekonomisine geçiş dönemi olmuştur) “Soğuk Savaş” ortamının yol açtığı
kamplaşmanın paralelinde yaratılan kurumların etkisinde olmuştur. 1980’li yılların başından
itibaren ise, dünyada ekonomik düzenini belirleyen bloklaşma düzeninden farklı olarak “Yeni
Ekonomik Düzen” oluşmaya başlamıştır (Atilla Girgin, 2002: 24).
Bu düzenin oluşmasından önce 1970’li yılların başında dünya pazarlarındaki paralar,
altınlar ve hammaddeler üzerinden birçok spekülasyonlar yapılmıştır. Özellikle, 1973 yılı
sonunda OPEC’in petrol fiyatını yükseltmesi ve ABD’nin Vietnam’daki yenilgisi ekonomiyi
iyice zayıflatmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak, 1974’den itibaren uluslararası ekonomide
bütün göstergelerin olumsuzlaştığı görülmüş, gelişme yolundaki ülkelerin dış borç yükü
giderek artmıştır. Tam serbest piyasa ekonomisi (küreselleşme) hedefleri 1970’li yılların sonu
1980’li yılların başlarında “Yeni Ekonomik Düzen“ tanımıyla gündeme getirilmiştir (Atilla
Girgin, 2002:24).
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Bu sıralarda yaşanan ekonomik büyüme, Batılı ülkelerin lehine açılmıştır. Ancak bu
gelişmeler, ülkeler arasındaki zaten var olan ekonomik güç farklılıklarını ve dengesizliği
artırmıştır. Başta Birleşmiş Milletler ve UNESCO olmak üzere uluslararası kuruluşlar,
ekonomik dengesizliğin giderilmesini amaçlayan tartışmalara sahne olmaya başlamıştır.
Ekonomik dengesizlik, kuşkusuz buna bağlı olarak diğer alanlardaki dengesizlikleri de
beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan büyük boyutlardaki dengesizlikler, özellikle Üçüncü
Dünya ülkeleri olarak bilinen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri soruna çözüm arayışına
itmiştir (Alemdar Korkmaz, 1983:1).
İLETİŞİM DÜZENİ
1970’li yıllarda tarafsız ülkeler dengeli bir düzen arayışı içine girmiştir. Bunun
sonucunda 1974 yılında Yeni Uluslararası Ekonomik Düzenin (YUED) kurulmasını
önermişlerdir. Bunun yanı sıra, 1970 yılında yapılan UNESCO Genel Kurulunda Yeni İletişim
Düzeni tartışması başlamıştır. Bu tartışmaların asıl nedeni, uluslararası iletişimin ve haberlerin
“tek yönlü akışı ve dağılımı” ile ilgili olmuştur. “Yeni Dünya İletişim ve Enformasyon
Düzeni”, enformasyonun içeriği ve akışında daha eşit ve daha adaletli bir dengenin
kurulmasını, ulusal iletişim politikalarının ulusal düzlemde gerçekleştirebilme hakkının
sağlanmasını ve son olarak da gelişmekte olan beklentilerin ve olayların daha doğru ve
çarpıtmadan yansıtabilecek uluslararası düzeyde “iki yönlü enformasyon akışı”nın
gerçekleştirilmesini olanaklı kılmaya çalışan bir çabadır (Rıdvan Bülbül, 2000:36).
Yeni İletişim Düzeni, uzun yıllardan bu yana tartışılan bir konudur. Ekonomik
konulardaki tartışmalar nasıl bir ekonomik düzen konusunu gündeme getirdiyse iletişim
konusundaki tartışmalar da uluslararası planda bir iletişim düzeninin gerekliliğini gündeme
getirmiştir. Ancak, gelişme yolundaki ülkelerin iletişim alanındaki dengesizliklerinin
giderilmesi doğrultusunda gösterdikleri çabaları, gelişmiş ülkeler tarafından çeşitli yollarla
engellenmeye çalışılmıştır.
Bu engeller günümüzde halen çözülmüş değildir. İdeal olarak “evrensel barış”,
“çoğulcu demokratik rejim”, “insan haklarına saygı” ilkelerini içeren “yeni dünya düzeni”
yeni medya düzeni aracılığıyla planlı bir şekilde yaygınlaştırılmakta ve benimsetilmeye (Suat
Gezgin, 2006) devam etmektedir.
İletişim yönünde görülen bu dengesiz birikim temeli, sömürgecilik ile sömürgeci
devlet yönetimlerinin kurduğu sömürgeci iletişim düzeninden alınmıştır. XIX.yy’da sömürge
sahibi pek çok Avrupa ülkesi, sömürgeci iletişim düzeni kurarak, gerek iletişimin alt yapısını,
gerekse de haberlerin dağılımını kendi yönetimlerini sağlamlaştırmak bakımından
düzenlemişlerdir (Bengü Nara, 2006:6).
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da ve dünyada, sömürgelerin
tasfiyesi ile siyasal yapıda gerçekleşen değişiklikler sonucu, pek çok yeni devlet uluslararası
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siyaset sahnesine çıkmıştır. XX. yy’ın ikinci yarısının belki de en önemli olayı 80’e yakın
ülkenin bağımsızlıklarını kazanmasıdır. Bu sayede iki milyardan çok insan sömürgeciliğin
baskısından kurtulmuştur.
Ancak, yeni siyasal sistemler kurulmakla beraber, iletişim sistemleri yeni kurulan
siyasal sistemlere ayak uyduramamıştır. Yeni kurulan devletlerde bir yandan iletişimin alt
yapısını oluşturan mekanik araçların üretimi ve tüketimi bakımından eski sömürgeci ülkeye
bağımlılık, diğer yandan enformasyon kanallarını sağlıklı bir biçimde işletememe gibi
durumlar enformasyon boşluğu yaratmıştır. Alt yapı bakımından bağımlılık sürerken,
ellerinde olanak olmaması nedeniyle, enformasyon boşluğu gelişmiş ülkelerin iletişim
kanallarıyla doldurulmuştur. Böylece, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere gelen haberler
nicelik ve nitelik yönünden artmış ve az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere giden haber
akımı büyük boyutlara ulaşamamıştır (Oya Tokgöz, 2000:128).
1980’li yıllardan bu yana, gelişmiş ülkelerde yoğun bir bilgi üretimi yaşanmaktadır.
Geçtiğimiz 30 yıl içinde dünya 5.000 yılda ürettiğinden daha fazla bilgi üretmiştir. New York
Times’ın pazar günleri çıkan tek bir sayısında bile, 18.yüzyılda yaşayan kültürlü bir insanın
tüm yaşamı boyunca öğrenemeyeceği kadar çok bilgi bulunmaktadır. Aynı şekilde her gün
teknik bilgi içeren yaklaşık 20 milyon sözcük kitle iletişim araçları denilen taşıyıcılar
(dergiler, kitaplar, raporlar, disketler, CDROM’lar) üzerine kaydedilmektedir (İgnacio
Ramonet, 2000:152,153). Çağlar boyunca ulaşılması ve öğrenilmesi zor olan bilgi, bugün her
yerden kaynayan bir bolluk içindedir.
Dolaysıyla ekonomik güçleri sayesinde iletişim teknolojilerini geliştiren toplumlar
haberlerin toplanması ve dağıtılması konularında büyük avantajlara sahiptirler. Özellikle
İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ve güçlü ülkeler haber ve kültür değişiminde baskındırlar.
Ancak II. Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri birçok alanda olduğu gibi iletişim
teknolojileri alanında da öne geçmiştir.
Böylece, gelişmiş ülkelerde yaşanan bu gelişmeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki
farklılıklar daha da derinleşmiştir. Serbest enformasyon akışının önündeki en önemli engel,
dünyanın her tarafındaki basın-yayın kuruluşlarının dış haberler konusunda belli başlı birkaç
büyük ajansa olan bağımlılıklarıdır.
Haber toplama ve iletmede, dünyada birkaç dev örgütün dışında hiçbir kitle iletişim
aracı sistemi dış muhabirler tutmaya finansman bakımından yeterli değildir. Yani burada
anlaşılanı direk sömürgecilikteki yapı, yeni sömürgeciliğe büyük ölçüde yansımaktadır. Bu
nedenle dünya, AP, Reuters, AFP, CNN, BBC gibi ve buna benzer birkaç gelişmiş ülkelerin
medya örgütlerine bağımlıdır (İrfan Erdoğan, 1995). Dolaysıyla, enformasyon akışı ile
dağılımındaki sorunlar doğal olarak ortaya çıkmaktadır.
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HABERLERİN DOLAŞIMINDAKİ DENGESİZLİK NEDENLERİ
Uluslararası enformasyonun dolaşımındaki dengesizliğin temelinde başlıca şu
nedenler vardır:
a) Ekonomik Yetersizlik
Mali imkânları kıt, yani savunmadan sağlığa, beslenmeden eğitime, altyapıdan
sanayileşmeye kadar harcama kalemleri çok fazla olan az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan
ülkeler, doğal olarak iletişimle ilgili harcamalara yeterli kaynak ayıramamaktadırlar. Bu
yüzden de, söz konusu ülkelerde devletin sesi durumundaki bir veya birkaç gazete ile devletin
kontrolündeki bir radyo televizyon kurumunun ötesinde iletişim imkânı bulunmamaktadır.
Devlet kaynaklarının kıt olmasının yanı sıra, özel kişilerin yeterli sermaye birikimine
sahip olmamaları, olanların bu alandaki yatırımları karlı görmeyerek diğer alanlara kaymaları,
bu ülkelerde iletişim alanında gelişme sağlanamamasının nedenleri arasındadır. Kaldı ki, özel
ticari işletmeler olarak faaliyet gösteren kitle iletişim araçlarının temel geliri reklamlardır.
Dolayısıyla bir ülkede güçlü iletişim kurumlarının yapılanması, uluslararası alanda etkinlik
kazanması, dağıtımını yapabilmesi ve rekabete dayanabilmesi; ülkede güçlü ve gelişkin bir
ekonomik yapı bulunmasına bağlıdır. Reklamlarla destekleyecek endüstri kuruluşları, finans
kurumları vb. zengin olmalıdır ki, kitle iletişim organları gelişsin ve rakipleri arasında yer
edinerek ülkelerinin sesini duyurabilsin. Ülke içinde güçlü bir ekonomi bulunmadıkça kitle
iletişim kurumları gelişememektedir (Atilla Girgin, 2002:42). Dolaysıyla, doğal olarak kitle
iletişim kurumları gelişemeyince de haber alımı ve dağıtımı bakımından az gelişmiş ülkeler
dışa bağımlı kalmaktadırlar.
b) Teknolojik Altyapının Yetersizliği
Ekonomik açıdan güçlü olan, teknik olarak da yeterli donanıma sahiptir. Bu gerçek,
kitle iletişiminde ve özellikle uluslararası haber ajanslarının yayın politikalarında kendini
yoğun bir şekilde hissettirmektedir. Dolayısıyla uluslararası iletişimde güçlü olanın sözü
geçmekte, iletişim teknolojilerini geliştiren toplumlar, haberlerin toplanması ve dağıtılması
konularında da büyük bir avantaja sahip olmaktadırlar (Ceyda İlgaz, 1999:103-106).
Ekonomik gerçeklerin yanı sıra teknolojik altyapının yetersizliği de söz konusudur.
Teknolojik gelişmeler bütün dünya ülkelerinde aynı hızı gösteremediğinden kuşkusuz
enformasyonun dünya düzeyinde dağılımında dengesizlikleri de getirmiştir. Örneğin,
habercilikte hızın önemi tartışılmazdır. Fakat dünya çapındaki bilgilerin anında bildirilmesi ve
iletilmesi için (görüntülü ya da yazılı) yüksek teknolojiye ihtiyaç vardır. Fakat tüm ülkeler bu
ihtiyacı karşılayamamaktadır. Tüm sorunların nedeni ise, gelişmiş teknoloji ve ekonomiye
sahip gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru tek yönlü akış
şeklinde devam etmekte olmasından kaynaklanmaktadır.
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c) Dezenformasyon Haberler
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uluslararası haber iletimi konusunda en fazla
yakındıkları konu, ülkelerinin “darbe”, “doğal affet”, “iç savaş” ve benzeri durumlarda
uluslararası ajansların ve dünya basınının gündemine girdikleridir. Ayrıca bu ülkelerin
yöneticileri, ülkelerindeki örneğin, okur-yazar oranını yükseltme, sağlık, tarım, enerji üretimi
gibi konularda sağlanan gelişmenin uluslararası basın-yayın organları tarafından kasıtlı olarak
göz ardı edildiği, buna karşılık ülke hakkındaki olumsuzlukları sürekli gündeme getirerek bir
“imaj çarpıtmasına” yol açtıklarını öne sürmektedir. Dolaysıyla bu tür haberler (abartılı ya da
yanıltıcı haberler) dünya ülkelerinin tanıtımı ve imajı ülkelerarası ilişkilerde güven açısından
son derece zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Böylece uluslararası haber kaynakları zaman
geçtikçe güvenilmez hale gelmektedir.
Bunun yanı sıra, gelişmiş ülkelerin, televizyon yayınları, filmleri ve başka yollarla
kendi hayat tarzlarını, ideolojilerini, kültürlerini yaydıkları, bu ülkelerden magazin, politika,
eğitim vb. her türlü haber gelmesine rağmen, kendi ülkelerinden sadece olumsuz haberlerin
gittiği de savunulan tezler arasındadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından,
ulusal kültürlerin ve kültürel çeşitliliğin ortadan kalktığı da eleştirilmektedir (Murat Zeytinli,
II Bölüm: 23).
d) Dışa Bağımlılık
Dışa bağımlılık, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki medya kuruluşlarında iç ve
dış haber ağını oluşturacak sermaye yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerin medya
kuruluşlarının rekabete dayanabilmesi için uluslararası alanda etkin bir dağıtım ağına sahip
olabilmesi gerekmektedir ki, bu da ancak güçlü bir sermaye birikimiyle mümkündür.
Ekonomik, teknolojik ve içeriksel olarak üretici kültürlere bağımlı olan tüketici kültürlerde;
eleştirel akıl ve sorgulama yetisi, üretici kültür mensuplarınca izlenen politika gereği büyük
oranda yok edildiği için sistem dışında kendi öz duruşunu korumayı başaran az sayıda insanın
haricinde, toplum tüm gelişmeleri medyanın yorumladığı biçimde kabul etmektedir (Suat
Gezgin, 2006).
Dünyadaki uluslararası habercilikte görülen dengesizlik olgularına değinmek gerekirse
kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Dünyada dolaşan haberlerin çoğunluğun dünyada büyük dev haber ajansları ve kurum
kuruşları aracılığıyla dağıtılmaktadır (Rıdvan Bülbül, 2000:38).
• Uluslararası çaptaki medya örgütleri iletişim uydularından geniş ölçüde yararlanırken,
ulusal düzeydeki medya örgütlerinde durum böyle değildir (Rıdvan Bülbül, 2000:40).
• Dolaysıyla teknolojik gelişmeler bütün dünya ülkelerinde aynı hızı göstermediğinden
kuşkusuz enformasyonun dünya düzeyinde dağılımında dengesizlikler görülmekte ve
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•

•

•
•

gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler yurt dışı olayları anında takip edemediği için
mecbur dış kaynaklara bağımlı kalmaktadır.
Tüm dünyadaki basın-yayın kuruluşlarının dış haberler konusunda haber toplama ve
iletmede, dünyada birkaç medya örgütünün dışında, çoğu medya sistemi, dış muhabir
tutmaya ekonomi bakımdan yeterli değildir.
Uluslararası haber kaynaklarının zaman geçtikçe eşitsiz ve güvenilmez hale geldiği
görülmektedir. Örnek olarak, az gelişmiş ülkelerin sosyal hayat olsun, ekonomide
olsun, kalkınma yönünde gösterdikleri çabaları veya yurtiçi başarıları dünya
medyasında yansıtılmamaktadır. Bunun tersine dünya ülkelerinin askeri darbe, iç
savaş, hastalık, yoksulluk, sel, deprem, açlık gibi olumsuz konularını ele alarak
gündem yaratılmaktadır.
Dolaysıyla bu tür haberler (abartılı ya da yanıltıcı) dünya ülkelerinin tanıtımı ve imajı
açısından son derece zararlı sonuçlar vermektedir.
Uluslararası haber kaynakları tarafından en fazla dış haberlere konu olan ülkeler: Irak,
İran, Filistin, Afganistan, İran, diğer Doğu ve Asya ülkeleridir.

Yani anlaşılanı, medyayı yönlendirenler kendilerini ve müttefiklerini “kahramanlar ve
azizler” olarak nitelendirirken, rakiplerini ise “hain”, “alçak”, “aptal” olarak nitelendirir.
Buradaki amaç, haberi dorukta tutan haber yapmak, hem üç savaşını kazanma kaygısıdır
(Yasemin İnceoğlu, 2010:368). Dolaysıyla, uluslararası haber kaynakları, değerli, değersiz
kurbanlarını seçerek ve gündem oluşturarak gizli ya da açıktan yayın politikalarını
sürdürmektedir. Bunun yanı sıra dünya haberleri, okur-izleyici kitlesine uluslararası haber
kaynakları dağıtıcıları gözüyle yansıtılmakta ve yansıtılmaya devam etmektedir.
Bu olguların yanı sıra, kitle iletişim araçları aracılığıyla batının kültürel değerlerinin
bütün dünyaya egemen olduğu şu zamanda kalkınmakta olan ülkelerin yerel kültür ve
değerlerinin ortadan kalkması göz ardı edilmektedir.
SONUÇ
Teknolojinin hızlı yükselişi beraberinde iletişim araçlarının da değişimini zorunlu
kılmıştır. Bu değişime birlikte kullanıcılar da (izleyici, dinleyici) yeni iletişim araçlarına
alışmakta ve tasarlanan yeni uygulamalarla hızlı ve etkili biçimde ihtiyaçlarını
giderebilmektedir (Tolga Kara ve Ebru Özgen, 2012:356). Örneğin, günümüzde
enformasyonun temelini oluşturan verinin aktarımında önem kazanan dijital uydular, internet,
gelişmiş ülkelerdeki toplumun her birinin evinin köşesinde bulunmakta istediği bilgiye anında
ulaşabilme imkânlarına sahiptirler. Ama üçüncü dünya ülkelerinin durumu böyle midir?
Hayır. Her şey değişmekte ve gelişmektedir, ancak hala bu ülkeler değişim ve gelişime
ayak uyduramamaktadırlar. Dolaysıyla, uluslararası haber kaynakları dağıtıcıları gözüyle
yansıtılan günümüzdeki haberlerin güvenilirliği sorgulanmamaktadır. Çünkü dünyada birkaç
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dev örgütün dışında pek çok ülke uluslararası haber üretmek, dağıtmak, dış muhabirler tutmak
ve gelişmiş teknik donanımı kullanmak gibi konularda finans bakımından, teknik bakımdan
olsun yetersiz kalmaktadır.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, uluslararası haberlere bağımlılıktan
kurtulmaları ve uluslararası iletişimdeki bu temel sorunların çözümü için, komşu ülkelerle
ortaklaşa toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik amaçlarına uygun iletişim politikalarını
aktif şekilde uygularsa, bu çözüm hem coğrafik, hem teknolojik bakımdan haber ulaştırmada
kolaylık sağlamış olurdu. Hem de iletişim imkânları konusunda da kısıtlamaları ortadan
kaldırmış olurdu. Bunu başarmak ise, her ülkenin kendi gayretine bağlıdır.
XXI. yüzyılda yaşanmakta olan değişme ve gelişmeleri çok iyi kavramalı, mevcut
ekonomik veya teknolojik sorunlardan ve yayında taklit etmelerden kurtulmalı, kendi milli
yayın politikalarını oluşturmalı ve geliştirmelidirler.
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CRITICAL ANALYSIS OF POLITICAL SCIENCE IN AUSTRALIA: LIMITS OF
ACADEMIC FREEDOM AND THE IMPACT OF PRACTICAL POLITICS

Sinem DOYRAN∗
Abstract
In the second half of 2008, The Senate Standing Committee on Education, Employment and
Workplace Relations (SSCEEWR) conducted an inquiry into academic freedom in Australia.
The inquiry released its report in December 2008. Interestingly, this report did not have the
same title as the inquiry itself. This paper suggests that the above inquiry was designed to
divert attention in order to seek conservative or right-wing support and get academic freedom
to be fully scrutinized by the government. The question that needs to be posed here is, how is
this government watch of the academic agenda able to provide ‘independent’ environment
and autonomy for Australian universities? I argue that universities are homes of flourishing
ideas. These ideas most possibly are or need to be diverse in order to grow and create multiple
perspectives and alternative solutions to the problematic issues such as socio-political,
economical or etho-cultural issues. Although privatization is mentioned in the article in
relation to academic freedom, the main purpose of this paper is not to question
appropriateness of privatization in terms of education rights for students lacking sufficient
money. My aim is to focus on academic freedom in the context of Australian Higher
Education and under which conditions it [academic freedom] may be best provided.
Keywords: Academic Freedom, Government Scrutiny, Privatization, Political Economy of
Academia, Research Funding.
AVUSTRALYA’DA SIYASI BILIMLERIN ELESTIREL COZUMLEMESI:
AKADEMIK OZGURLUGUN SINIRLARI VE PRATIK SIYASETE ETKILERI
Öz
2008 yılının ikinci yarısında İşçi ve İşveren Hizmetler ile Eğitim Senatosu, Avustralya’da
akademik özgürlüğe dair bir soruşturmayı inceledi. Soruşturma raporu 2008’in Aralık ayında
açığa çıktı fakat ilginç olan su ki raporun başlığı dahi soruşturma ile aynı başlık altında
işlenmemişti. Bu makalede yukarıda sözü edilen soruşturmanın muhafazakâr ve sağ-destek
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toplamak amacıyla dikkati dağıtmak ve akademik özgürlüğün hükümetin sıkıyönetimine
girmesi adına tasarlanmış olduğu görüşü savunuluyor. Bu aşamada sorulması gereken konu,
hükümet gözetimi altında akademinin (akademik basının) ne denli özgür bir ortamda
Avustralya üniversitelerinin bağımsızlığını sağlayabileceğidir. Makalede savunduğum açı;
değişik fikirlere ev sahipliği yapan üniversitelerin bağımsızlığının gerekliliğidir. Bu fikirlerin
büyük oranda ve olasılıkla farklı olması gerektiği, farklı görüş açıları yaratılarak, etnokültürel, sosyo-politik veya ekonomik vb. gibi toplumsal sorunlara alternatif çözüm
üretebilme yetisine katkı sağlayabileceğinden kaynaklanıyor. Her ne kadar akademik
özgürlüğe ilişkin olarak özelleştirilmeden bahsedilmiş olsa da, makaledeki asıl amaç
özelleştirilmenin ve öğrenci haklarının irdelenmesi değildir. Makaledeki ana hedefim,
Avustralya Yüksek Eğitim bağlamında akademik özgürlüğün hangi koşullar altında en iyi
sağlanabileceği sorusunu vurgulamaktır.
Anahtar kelimeler: Akademik Özgürlük, Akademinin Siyasi Ekonomisi, Araştırma Fonu,
Hükümet Gözetimi, Özelleştirme.
ACADEMICS have accused the Young Liberals of a “witch-hunt” after two
blacklists of Australian University lecturers accused of having a left-wing
bias were presented to the Senate Inquiry into academic freedom in Sydney
yesterday (Paul Norton 2008).
In the second half of 2008, The Australian Senate Standing Committee on Education,
Employment and Workplace Relations (SSCEEWR) conducted an inquiry into academic
freedom in Australia. The inquiry was released its report in December 2008. Interestingly, this
report did not have the same title as the inquiry itself. “In a hint of its findings” (Gelber
2008), the report was released under the title of “Allegations of academic bias in universities
and schools” (SSCEEWR 2008).
The Inquiry was based on suggestions about “actual risks” and threats to Australian academic
freedom made by among other, Young Liberals.Anumber of “predictable contributions”were
also offered by Australian academics such as MervynBendle and Kevin Donnelly (Norton
2008). Norton concludes that the some of the most critical submissions are from students who
claim to have suffered and continue to sufferfrom “left-wing bias”. These were students who
claimed to have beensubjected to “unfair treatment” by the academics and teachers “on the
basis of the students’ disagreement with the educators’ point of view” (Norton 2008).
Bendlewas one of the strongest voices defending the Young Liberals’ submission. It is worth
quoting in full the following arguments from his article “Secret Saudi Funding in Australia”:
…terrorism studies in Australia were in crises due to the monopoly position
held by neo-Marxists, pro-Islamists and anti-Western academics (Bendle et
al 2006). The academics who “blew the whistle” on this situation were
subject to sanctions within their institutions (Thomas 2007), while the new
center draws off a substantial proportion of the funding available for the
study of terrorism in Australia in order to pursue research apparently
designed to avoid controversy…
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… Meanwhile, the president of the Australian Union of the Jewish Studies
claimed that… “We see many lecturers preaching things similar to
Wahabism” (O’Keefe 2007).
Bendle concludes his argument regarding to his views about Australian academic freedom in
the period of the Inquiry’s focus as follows:
Australian universities are now driven entirely by financial priorities and
demonstrate little or no interest in preserving academic freedom or in
promoting a diversity of academically-grounded views on the central issues
of our age. They are also quite prepared to sacrifice staff whose views are
inconvenient. The injection of $2.7 billion of Saudi funding into such a
system would be a national security and cultural disaster (Bendle 2006).
Gelber(2008) notes that the Inquiry was to investigate “the level of intellectual diversity and
the impact of ideological, political and cultural prejudice”. In order to achieve conclusive
decisions about the Inquiry’s task, curriculum and course content was subjected to scrutiny.
The investigation examined an alleged “problem at educational institutions” and
therefore,requiredproper parliamentary scrutiny (Gelber2008). The Senate however,
concludedthat the evidence provided by Young Liberals as “highly subjective”, anecdotal”
and “clearly exceptional” (SSCEEWR 2008, P.3, pp.12-14).As Gelber argues, “for now”
Australian academic freedom has no “new” risks. However, it needs on-going protection and
maintenance.
Argument:
It is possible to suggest above inquiry was designed to divert attention in order to seek
conservative or right-wing support and get academic freedom to be fully scrutinized by the
government. The question posed here is, how would the government watch of the academic
agenda able to providean‘independent’ environment and autonomy for Australian
universities? I argue that universities are homes of flourishing ideas. These ideas most
possibly are or need to be diverse in order to grow and create multiple perspectives and
alternative solutions to the problematic issues in the process of resolution.
Due to the scope of this paper, I mainly concentrate on Arts, Humanities and social sciences. I
am not dismissing the importance of other fields in different faculties.However, the social
sciences seem to be especially under pressure of ideological differences; therefore, facing
particular risks and threats such as being “a proper object of parliamentary scrutiny” (Gelber
2008). For this reason, I refer to academic freedom and universities from the perspective of
the social sciences. Universities still need to be considered as delivering institutions of
independent research where new (and most possibly diverse) ideas can originate, develop and
arise for the betterment of the future.
The social sciences, by offering an understanding of societies and cultures, help position
diversity accordingly. As a result alternative ways of communication between distinct
cultures, for instance, can be established through various research projects or a new
perspective might be applied to a particular socio-political problem.
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In what follows I pose three major issues that needs examining relevant to scholarly freedom
in the Australian academy. First, the possible privatization of higher education institutions.
However, it is important to state here that I do not necessarily suggest this options as a
negative one. Rather, I pose this option as a possible path that might divert into a platform
that serves self- interested monopoly. However, privatization might also take an extremely
positive form that serves common-good by rejecting certain external restrictions and allowing
diversity.
Second, as has already been mentioned is the government scrutiny. Third question, which
might be the most speculative one, might suggest certain internal restrictions. By this I mean
the academics themselves who has an expertise in her/his field may occupy, or has a right to
see in herself or himself to occupy a certain ‘territory’ within his/her area of interest. The
third issue concerns the endangerment of academic freedom. Being highly speculative, it
might not be supported by empirical evidence or might not be investigated through scholarly
research unless it is empirical. Therefore, I will not include this option in this paper; however,
it should not be read as this is an invalid speculation.
Conditional Funding: (In) dependent Research Universities in the United States and
Canada:
Academic funding and the interests of academic freedom appear to be two distinct ideological
needs that do not in support one another. There appears to be certain criteria for the eligibility
of academic funding, an eligibility which stipulates restrictive guidelines regarding academic
freedom. Such conditional funding, I argue, not only has a control over the academics, but
also poses a significant threat to academic freedom. In this section I examine the role of
Academic Capitalism(Slaughter and Leslie 1997)1a good example of challenges regarding
(in)dependent research such as America’s “Project Camelot” in the 1960s, which highlights
the impact of practical politics and Academic Capitalism (or as I called it the conditional
funding) upon the universities. Sheila Slaughter and Larry Leslie argue in Academic
Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University as cited in Bok (2000:
8cited in St.John 2004) that “the recent wave of entrepreneurial behavior is a response to the
reduction in government support for higher education that began in the 1970s.” According to
my findings, there seems to be two major issues with academic funding. First, it is the risk of
government scrutiny, which might threaten the academic freedom. Second, it is the
privatization of the universities. In what follows, I examine the privatization of higher
education institutions in the Americas emphasizing, in particular, the relation between the
academia and government.
Privatization of Higher Education Institutions
The case made in Academic Capitalism “will be of particular interest to research
administrators” as there is an increase of private funding and decrease of public funding in
higher education institutions in Canada (Borouche 2001: 33). Although there might be
(significant) changes in “source and allocation of funding” in public universities in majorly

1Slaughter,

S and Leslie, L.L. 1997, “Academic Capitalism”, The John Hopkins University Press.
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English speaking countries such as Australia, Canada, the United Kingdom and the United
States (p. 33). It is then accurate to say that the universities not only face the threat of –
restrictive- academic freedom by the government. There is also another issue with the funding
that especially the public universities face as the privatization rise. I suggest that privatization
might allow and accommodate self- interested educational policies and research fields.
Therefore, I argue that the academic freedom is risked and restricted by the research that is
conducted under the government control just as much as it is risked by the privatization of
educational institutions. This issue of privatization is important because the role of the major
corporations in research universities seem to be very prominent. As Boroche argues:
Historically, universities have had a tradition of autonomy from the market
and from the state. However, since the end of World War 2, corporations in
western countries have increasingly turned to research universities for
science-based products, processes and services to market in the merging
global economy, in order to compete with the growing and emerging
corporations of eastern countries. (Borouche 2001: 33)
As suggested by Borouche corporations as well as governments might interfere with (in)
dependent research and subsequently, significantly restrict academic freedom. In agreement
with Borouche, I argue that the universities should remain autonomous. As stated earlier,
privatization of higher education institutions, especially research universities might conclude
disastrous outcomes. At this stage, however, it is important to keep in mind that privatization
seem to occur as a result of the decrease in public fund. As Borouche further argues:
Decreasing the amount of undesignated public funding forces institutions to
seek new (generally non-governmental) sources of funding and therefore to
align their activities with the need of the market. (Borouche 2001: 34)
Similar to the Canadian examples, there seems to be a major decrease in public funding of
United States’ higher education institutions. It seems to be the case that not enough
“attention” has been paid to the public universities, their funding and governance (Lowry
2007: 3003). As Lowry argues:
Scholars of State politics and policy have devoted little attention to public
universities where so many of them work. This lack of attention seems odd
since public higher education is organized at the state level, and its funding
and governance have been debated at length in many states in recent years.
Government appropriations have been declining as a share of public
university revenues…(Lowry 2007: 303)
According to the arguments of above scholars, there seems to be a tendency towards
privatization in North American higher education. The decrease of academic funding from
state and federal governmentresulted in for some universities to seek different income
resources, one of which is privatization (Just and Huffman 2009: 1102). Bok argues that what
he describes as “entrepreneurial behavior puts many public and private universities at risk”
(cited in St. John 2004: 593). Therefore, I argue that privatization of higher education
5
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institutions might be in the monopoly of a particular major corporation. Below, I examine this
issue in more detail.
The purpose of this paper is not to question appropriateness of privatization in terms of
education rights for students lacking sufficient money. My aim is to focus on academic
freedom and under which conditions it [academic freedom] may be best provided. Private
(higher) education, assuming with sufficient funding might be independent from the
government. Therefore, regardless of the financial aspects of privatization, it might provide a
ground of freedom for academics to conduct their research. For this reason, in the case of
privatization versus public, I am advocating neither. However, as stated earlier, private hands
might use the opportunity (through conditional funding) to manipulate research projects that
takes place in universities to control and restrict academic authority. Given this reason, it is
possible to suggest that privatization of universities might take two distinct turns in terms of
academic freedom. Higher education institutions and research universities both public and
private might have advantages and disadvantages in terms of what they can offer to
academics, educators and students.Nevertheless, I suggest depending on institutions’ source
of the income (conditional funding) and directorate of a particular or multiple research
project(s), both public and private universities are under risk as it [the source of funding]
might delimitate academic freedom. In this regard, it is worth quoting Calhoun (2006: 7-43):
Universities have flourished in the modern era as central public institutions
and bases for critical thought. They are currently challenged by a variety of
social forces and undergoing a deep transformation in both their internal
structure and their relationship to the rest of society. Critical theorists need
to assess this both in order to grasp adequately the social conditions of their
work and because the transformation of universities is central to a more
general intensification of social inequality, privatization of public
institutions, and reorganization of the relation of access to knowledge. This
is also pivotal instance for asking basic questions about the senses in which
the university is or may be “public”: (1)where does the money come from?
(2) who governs? (3) who benefits? and (4) how is knowledge produced and
circulated.
In agreement with Calhoun, I argue that it is necessary to further investigate the funding
sources (conditional funding) for higher education institutions as well as the research projects
(by whom and for what particular reason) that are conducted in research universities. This is
important because if the management of funding of the research industry has one-sided and
self-interested tendencies, this situation of monopoly would affect academic freedom directly.
By this I mean what I call the conditional funding is placed in the heart of politics of
education. To this point I have outlined the first obstacle that academia in North America is
facing regarding funding issues. I did not intend to raise arguments about privatization of
higher education in terms of financial aspects, as my main focus is academic freedom. I argue
that even private research universities and institutions are under threat if conditional funding
occurs for conducting a particularistic, private and self-interested research with the suggestion
of a selected group of people. In the next section I examine the second obstacle that pressures
academic freedom, which is government control.
6
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Government Control: Politics of Education and Academic Freedom
This section examines possible interference from government or government supported agents
and how this interference would influence and pressure academic freedom in the USA and
some other parts of the world such as Eastern Europe after the collapse of the Soviet Regime.
Ostensibly, “academic research is about uncovering new facts” (Van Halden 2010: 648) and
universities are or are supposed to be autonomous. Here, it is worth remembering the
argument of Borouche (2001), World War 2 [WW2] was a landmark in changing research
universities in terms of their behaviour. Following WW2, due to rising globalization, fastpaced advanced capitalism and growing markets, major corporations in the Western countries
turned to “science-based products…to market in the global economy and emerging
corporations of eastern countries” (Bouroche 2001:33). Such a trend also impacted on
political science, often delineated as a “moral discipline” that promotes democratic values and
is committed to reinforce the “emergence and stabilization of democracy” (Huntington 1988
:3, 7). In this situation, the ‘products’ of political science were also liable to exploitation,
especially in the intense ideological milieu of the Cold War era. (link back to Bendle and
original issue)
In consideration of the above analyses, it is clearly worth examining the extent to which
universities possess a viable academic freedom and autonomy from governments, especially
in times of great social and political anxiety, where the ontological and existential securities
of a nation are perceived as threatened? There is an ongoing debate about the funding of the
research industry and problems, of either an ideological or political nature that have emerged
between the government and universities since WW2. While Australian scientists, for
instance, “protest at loss of funding board” (Dennis 2005: 1), similar problems seem to be
occurring throughout the world such as Canada (Venne 2001) and the US (Barrett 2010: 46).
As for another example, a similar circumstance can be identified in the academic research
community in Cold War-era United States. Lockman states that:
…in the 1950s and 1960s, usually with funding and other support provided
by the State Department, the Pentagon, or the CIA which were interested in
fostering “policy relevant research”. The result was that scholarly agendas
were often influenced by the needs of the national security state to which
the Cold War had given birth. (Lockman 2004: 146)
The dynamics of funding may also indicate a problematic relation between the government
and universities in a way, which makes academia dependent. Political science as Huntington
describes it is a “moral discipline”. Therefore, this might conflict with reality as his
description attributes “ethical legitimacy” (Eisfeld& Pal 2010: 223). In East Europe, after the
collapse of the Soviet regime, the research agenda was organized according to particular
political ideologies:
The research agenda is to a considerable degree shaped by national political
concerns ... [and] present-day problems of the political process ... There is a
... reluctance to engage in broader cross-national comparisons ... and a
7
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general orientation towards applied research ... Methodological and metatheoretical debate is virtually absent.2
As these examples suggest historically the research industry does not have complete selfautonomy as the political economy of academia dependent on the government. Some
academic literature also suggests that the non-governmental “interest groups” also play a
major role in academic research (Tandberg 2009:417). As Tandberg maintains:
However, the higher education literature historically suffers a dearth of any
systematic efforts aimed at understanding the role of interest groups in statelevel policy formation for higher education. So while recent studies have
examined the influence of legislatures, bureaucracies, governors and other
institutional political actors on state higher education policy, very few have
sought to account for the activity of organized non-governmental interest
groups. (Ness et al. 2009; Tandberg 2009)
Interest groups are argued to be a significant influence on policy making which has
an authoritarian power over establishing state policies and “spending priorities”
(Tandberg 2009:418), and they also have a power in decision making (Gray and
Lowery 1999; Heinz et al. 1993; Jacoby and Schneider 2001; Nice 1984; Tandberg
2006; Tandberg 2009).
To sum up this section, the problematic relation between the government and even
particular interest groups, which seem to have a major influence on academia is more
likely to cause tension. First, the problem with the funding and the political
economy, affects the autonomy of the universities or the autonomy of the scholars.
Additionally, as was presented in the Eastern European case, the scholarly literature
may be involved with political ideologies due to the problems caused by funding or
by authoritarian pressure. The academic freedom has been a prominent topic since
9/11. The “new academia” according to Talhami:
Favoring the nationalization of spiritual centers is a secular view that credits
religion with a predisposition towards intolerance and violence. This view
has been expressed in studies of the Islamic resurgence such as Benjamin
Barber’s Jihad vsMcWorld, Bernard Lewis’s The Roots of Muslim Rage,
Roger Scruton’sThe West and the Rest, Robert Spencer’s Islam Unveiled
and Samuel Huntington’s The Clash of Civilizations.
It is also important to note the army sponsored- social science Project Camelot in the
1960s in the USA where the independent academic research was conducted under the
influential control of the government (Crown 1969). Giroux argues that similar
approaches to social sciences were pursued post 9/11 by the US government (Giroux
2008). It is worth quoting in detail the following arguments:

2Prepared

by DavidJakniunaite and Inga Vinogradnaite as an addendum to Chapter 12 in Einsfeld and Pal

(2010).
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Subject to severe financial constraints while operating within a regime of
moral panics driven by the ‘war on terrorism’, higher education in the
United States faces both a legitimation crisis and a political crisis. With its
increasing reliance on Pentagon and corporate interests, the academy has
largely opened its doors to serving private and governmental interests and in
doing so has compromised its role as a democratic public sphere…
Highlighting and critically engaging the specific ways in which the forces of
militarization are shaping various aspects of university life, this article
focuses on the growth of militarized knowledge and research, the increasing
development of academic programs and schools that serve military
personnel, and the ongoing production of military values and subject
positions on US campuses…While higher education in the United States has
long been a major site for producing the neoliberal subject, it is only in the
aftermath of 9/11 that the university has also become an intense site of
militarization. There has been increasing concern among academics and
progressives over the growing corporatization of the university. Yet the
transformation of academia into a ‘hypermodern militarized knowledge
factory’ has been largely ignored as a subject of public concern and critical
debate. (Armitage, 2005: 221 cited in Giroux 2008)
Additionally, in the USA academia is suggested to have had much reduced freedom post 9/11,
as Powell argues:
The authors cite an increasing number of cases where Middle East studies
faculty, most in departments of history or political science, have faced
intense scrutiny, not only for their written work but also for how they
lecture. Even the languages indigenous to the conflicts in the Middle East
are now subject to examination by Congress. If HR 3077 is passed,
members may decide to limit federal funding for university centers for
teaching languages like Arabic, if, after consideration by an overboard,
these centers appear to train students to view U.S foreign policy too
critically. The authors of these essays argue that the academic freedom has
never been challenged so systematically or with such political power.
(Powell 2006)
In the light of the above examples, such as Project Camelot or post-Soviet Eastern European
political agenda, it is possible to say that practical politics play a significant role in
determination of academic curricula. Earlier in my paper I suggested that privatization might
also determine a particularistic academic agenda in higher education institutions and research
universities. I argued that researches that are conducted one-sidedly and self-interestedly by a
certain group of people weaken academic freedom as a result of monopoly. In this case,
conditional funding might be used as a controlling agent to serve interests of a particular
board. Although I presented privatization as a possible threat to academic freedom, I also
argue that strong influential pressures which impose by government or government agents
also puts private educational institutions at risk. As I mentioned earlier, my aim is not the
financial aspects of privatization in terms of education rights. However, I suggest that
privatization of research universities and higher education institutions needs to be considered
9
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in terms of academic freedom. I argue that threat that might be cause by privatization
regarding academic freedom is, the private management of universities or higher education
institutes to be monopolist and partisan in pursuit of a particular aim, which might reduce or
limitate academic freedom. However, if the private hands are neutralized, I suggest that
government control might still influence academic freedom and autonomy of universities in
both public and private institutes. To this point, I have outlined and identified the issues that
are closely linked to academic freedom mainly in the North America. The following section
examines (pressure on) academic freedom in Australia in more detail.
The Political Economy of Australian Academia
On the basis of the examples I presented above such as Project Camelot, I suggest that
Australian academy is hardly likely to be immune from influential (government) scrutiny. For
instance, like many other countries, in Australia “funding uncertainties” pose a problem for
the universities and research exercises are assessed by the federal government. As Tandberg
(2009) argues:
Funding specifically for research comes from Canberra via a block grant
from the Commonwealth government and individual competitive grants
awarded by the Australian Research Council, and from private sector
support for specific projects. In the humanities and social sciences, of
course, where the principal inputs into research are staff time and library
facilities, research is heavily subsidized out of teaching revenues (King
&Kriesler 2008: 289)… a struggle between the university sector as a whole
and anti-intellectual conservative politicians who resented the role of
chardonnay-sipping, latte-drinking academics on the opposite side of the socalled ‘‘culture wars’’, (Melleuish 1998; McKnight 2005) and were
particularly hostile to any criticism by academics. (Tandberg 2009)
If we take seriously the linkage proposed in this paper between conditional funding and
academic freedom, then it is possible to suggest that Australian academia has and probably
will continue to have problems regarding academic freedom. As “funding uncertainties”
appear as a problem for Australian research universities and higher education institutions,
what I call the conditional funding might oblige to feed the political economy of Australian
academy in order to cease “uncertainties.” Given the case the academic freedom of both the
universities and academics themselves are under threat and I arguewhat it is possibly being
sacrificed (academic freedom) by academics, higher education institutions and research
universities for the exchange of conditional funding needs careful analysis.Apart from the
government control of academic curricula, privatization,alsoappear as a risk that Australian
academia might face as “private sector support for specific projects” increase. In what
follows, I examine a number of Australian cases regarding academic freedom.
Restrictions or a strong assumption made by the government about John Buchanan’s research
project concerning working life is an excellent example to investigate in the framework of
Australian academic freedom. According to Buchanan his personal political opinion (being a
socialist) has been argued to be “incidental to his status” as a professional researcher and as a
result allegedlyaffected his ability and credibility to conduct a holistic and objective research.
Buchanan states that:
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A major feature of the attacks on working life researches in 2007 was that
we were or re associated with the labour movement. According to then
[1996-2007 Howard Era] Federal Government Ministers and The Australian
newspaper, any association, no matter how old or incidental, was all that
mattered as it, allegedly, compromised our ability to undertake credible
research…The Australian also made much of the fact that in political
outlook I am a socialist…(Buchanan 2008:30)
According to Buchanan’s example, it appears the case that especially in Howard era (19972007), the rise of the right (conservative) ostensible. However, whether the government is left
or right does not or should not mean it has a right to influence research universities, academia
and academic freedom. By this I mean a) Leftist governments (Australian Labour
Governments) seems to have a tendency to dislike criticism of academics as much as the
rightist governments (Australian Liberal Governments) b) Therefore, universities should
maintain their autonomy and must be immune from government influence whether left or
right. It is worth quoting the following statements from Buchanan:
The Keating government [Australian Labour Government 1991-1996] did
not like our criticism of enterprise bargaining and our observations about
the problems about its association with deteriorating working time
standards, just as the Howard Government did not appreciate our analysis of
its “workplace reforms”. The real virtue of the Keating Government, and the
Hawke Government before, however, was that both were committed to the
provision of data and they spent money generating robust statistics and case
study evidence to help people make sense of the impact of their initiatives.
The Howard Government cut data collection and as soon as Work Choices
started to bite, ceased releasing even administrative by-product data.
(Buchanan 2008: 31)
These findings support my argument that governments not necessarily agree with academia or
they are accepting academics criticism. Which particular political outlook of Australian
governments,(whether Right or Left) has a more tendency to decline or to restrict academic
freedom is not what I am arguing in this paper. However, according to Buchanan’s argument
and experience, Howard Government was more hostile towards academic work in comparison
to Keating Government. It is possible to further research the relation between academia and
the Australian Governments that served throughout the history would produce holistic results
regarding Australian Academic freedom. More speculatively, it might be also possible to see
evidences of conditional funding of special research projects that were conducted or continue
to be conducted in research universities under government control, which serves that
particular government’s self-interest.
Buchanan argues that there is a critical role for Academy of Social Sciences in Australia to
play to resist the attacks on academic freedom and onto academics. He argues that, “strong
institutional response is required” (Buchanan 2008: 37). Buchanan Further suggests that
diversity of media ownership and freedom of journalism is vital for the academia to survive.
He reasons as the following:
…We were on the verge of entering a very authoritarian regime where if
you were a researcher asking the “wrong” questions, the government would
attempt to silence you; if you would not be silenced, it would attempt to
11
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damage your reputation – directly or indirectly…This was a clear example
of why working people need unions – without autonomous organizations
that are independent from management and government, it is very hard for
those under attack by major agencies such as the Government to have the
means to defend themselves.
…we were tired of seeing our colleagues personally attacked for
undertaking important scholarly research. The primary institution for
promoting and defending research in the social sciences, including our own
field, is the Academy…The supportive responses to the attacks on us, and
others like us, came from a wide variety of sources. This is significant,
because if democracy is to flourish we need open and informed public
debate. (Buchanan 2008: 36, 37)
It is possible to suggest in light of the above discussion, that to some extent at least, elements
of Australian academia might be likely to be involved in such a problematic cycle. At the very
least, what I hope this discussion establishes is the value of further research in this area. In
agreement with Buchanan’s above argument, I suggest it is important to point out a few facts:
1) Australian academia seems to be facing some threats and difficulties to conduct
independent research projects by major power such as government, government supported
agents, some parts of the media community. 2) “Various sources” Buchanan refers to that
attack on research universities, academia and higher education institutions might indicate the
involvement of private sectors or private corporate into academia. This involvement, which
might be instigated by conditional funding to manipulate or privatize particular research
projects to serve their self-interest. 3) It is vital for diversity and the autonomy of universities
to maintain to accommodate democracy.
Returning now to my early discussion, with the example of the Inquiry that was submitted by
the “Young-Liberals” to Senate regarding Australian academic freedom, the diversity of ideas
are important for betterment of not just Australia, but any society. With the decline of youngliberals’ Inquiry for governments scrutiny of academic curricula by the Senate, Gelber argues
that “for now” Australian academic freedom has no “new” risks, however, it needs on-going
protection and maintenance. At this point it is important to point out the fact that Gelber
emphasizes the security of Australian academic freedom “for now”. The impact of practical
politics and private corporations on academia are harmfully restrictive. In the case of
conditional funding, the risk is that diversity simply vanishes as Australian academia faces
serious threats.
Conclusion
This paper has examined Australian academic freedom by critically analyzing the situation of
Political and Social Sciences in Australia. My intentions were to explore the limits of
Academic Freedom and the impact of practical politics in academia. By careful analysis of
North American and Eastern European cases with examples such as Project Camelot in the
1960s the United States and discussion of quite recent hardship that Australianacademia has
faced and continue to face such as the young-liberals’ Inquiry or Buchanan’s experience has
sown that academic freedom in Australia needs to be constantly defended against possible
attacks and restrictions. This protection is vital for the autonomy of Australian universities
and for diversity to maintain. As stated earlier in my discussions diversity is significant. As
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Buchanan suggests, “if democracy is to flourish we need open and informed public debate”
(Buchanan 2008).
In particular, I have demonstrated in this paper that there are two major factors, which might
be possible threats to Australian academic freedom. I argued that the first reason is
privatization. Major corporate organizations might influence and manipulate the autonomy of
higher education institutions, research universities in alignment with their self-interestedly
and one-sidedly corporate aims. To support my argument I quoted Boruche who argued, that
“corporations in western countries have increasingly turned to research universities for
science-based products, processes and services to market in the merging global economy”
(Borouche 2001: 33) However, my criticism of privatization of higher educational institutions
was not concerned about financial aspects of students or equal rights. My main concern was
the protection of academic freedom. At this point, what I call the conditional funding of
external agents was in use as a tool of manipulation of research industry. Similarly, I argued
that second factor for possible restrictions on Australian academic freedom is government or
government supported agents’ influence. I argued that conditional funding plays a major role
in the restrictive influential attitude of government, a role, which serves as a controlling agent
to neutralize academia’s impartiality and autonomy, even more, to pressure it (academia) into
a possible partisanship with government. The problematic relation between the government
and even particular interest groups, which seem to have a major influence on academia is
more likely to cause tension. I explored this issue with the examples such as the United
States’ Project Camelot and the changing “Political Science” academic curricula, which took
place in the Eastern Europe after the collapse of the Soviet Regime.
The findings of various cases, which took place in other countries such as the USA, Canada
as well as Australia supports my contention that Australian academia has obstacles and face
serious difficulties in terms of academic freedom. However, due to the scope of this paper, I
have been unable to demonstrate various examples to restrictions and limitations applied onto
higher education institutions. Potential of future attacks towards academia seem highly
possible. Therefore, as Buchanan argues, the diversity of media ownership and institutional
responses are required. Maintaining academic freedom and the autonomy of (research)
universities are partially the responsibility of institutions and academics’.
As stated initially, the issue of academic freedom and the impact of practical politics remain
great importance to Australian higher education industry. It is because the diversity and
autonomy are vital for the future to better accommodate democracy. According to Buchanan’s
professional experience, for instance, Howard Government (Right-Liberal) appears to be
hostile towards academic research more so than Keating (Left-Labour) Government.
Therefore, I argued that investigating the relationship between Australian Governments
throughout the years, which share contrasting political views, would possibly give interesting
and important results regarding academic freedom. Ongoing research could and should
examine in more detail the question of academic freedom and the relationships between the
academia and the major influential agents.

13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi
ISSN:1694‐528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

Works Cited
Barrett, Katherine; Greene, Richard. 2010. "Goodbye to Good Research." Governing. Vol. 23,
no. (10).
Bendle, Mervyn. 2007. "Secret Saudi Fundings of Radical Islamic Groups in Australia."
National Observer, no. 72. Pp. 7-18.
Bouroche, Myriam A. 2001. “Academic Capitalism. Politics, Policies and the Entrepreneurial
University.” Journal of Research Administration.Vol. 11, no. (1). P. 33.
Buchanan, John. 2008. “Values, Research and Industrial Relations Policy: Recent
Controversies and Implications for the Future.” Academy of Social Sciences in Australia.Vol.
27, no. (1). Pp. 30-40.
Calboun, Craig. 2006. “The University and the Public Good”.Thesis Eleven. Vol. 84. Feb. Pp.
7-43.
Crown, James T. 1969.American Journal of Sociology, Vol. 74, No. (4). Pp. 424-426. Book
Reviews: The Rise and the Fall of Project Camelot: Studies in the Relationship between
Social Science and Practical Politics. Edited by Irving Louis Horowitz. Cambridge, Mass.:
M.I.T. Press, 1967. Pp. 385.
Dennis, Carina. 2005."Australian scientists protest at loss of funding board." Nature . Vol.
436, no. (7050). Pp. 155-156.
Eisfeld, Rainer; Pal, Leslie A. 2010. "Political Science in Central-East Europe and the Impact
of Politics: Factors of Diversity, Forces of Convergence." European Political Science. Vol.
(EPS) 9, no. (2). Pp. 223-243.
Gelber, Katharine. 2008. “Academic Freedom in Australia.”
http://www.australianreview.net/digest.2008/12/gelber.Html. (2011, Nov 11).
Giroux, Henry A. 2008. “The Militarization of US Higher Education after 9/11.” Theory,
Culture and Society. Vol.25, no.(5). Pp. 56-82.
Heinz, J.P; Lauman, E.O; Nelson, R.L. &Salisbury, R.H. 1993. “The hollow core: Private
intersts in national policy making.” Cambridge: Harvard University Press.
Helden, Paul Van. 2010. "Managing academic research." EMBO Reports (11). no. 9.
September. Pp. 648.
Huntington, Samuel. 1998. "'One Soul at a Time': Political Science andPolitical Reform."
American Political Science Review Vol. 82, no. (3).
Just, Richard, E. & Huffman, Wallace, E. 2009. “The Economics of Universities in a New
Age of Funding Options.” Research Policy. Vol. 38. Pp. 1102, 1116.
14

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi
ISSN:1694‐528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

King, J.E.& Kriesler, Peter. 2008. "News from down under." On the Horizon (Bradfrod) Vol.
16, no. (4). Pp. 289-292.
Lockman, Zachary. 2004. "The History of Politics of Orientalism". New York: Cambridge
University Press.
Lowry, Richard C. 2007. “Political Economy of Public Universities in the United States: A
Review Essay.” State Politics & Policy Quarterly, Fall: Vol. 7, no. (3). Pp. 3003: 324.
McKnight, David. 2004. "Clear Thinking, Dogma and the Warr on Terrorism." Pp. 95-101.
Melleuish, G. 1998. “The Packaging of Australia: Politics and Culture Wars.” Sydney:
University of New South Wales Press.
Ness, Tanberg and McLennon. 2009. "Interest groups and state higher education policy." San
Diego , CA.
Nice, D. 1984. "Interest groups and policy making in the American states." Political
Behavious. Vol. 6,
no. (2). Pp. 183-196.
Norton, Paul. 2008. “Illiberal students attack academic freedom – with more than a little help
from their big mates.” http://larvatusprodeo.net/2008/10/10/illiberal-students-attackacademic-freedom-with-more-than-a-little-help-from-their-big-mates/. (2011, Nov 11).
St. John, E. 2004. Book Review: “Derek Bok. 2000. ‘Universities in the Market Place: The
Commercialization of Higher Education’. NJ: Princeton University Press. 256 Pp.” in Review
of Higher Education Vol. 27, no. (4). Pp. 591- 593.
Talhami, GhadaHashem. 2007. “Cities of God and Nationalism: Mecca, Jerusalem, and Rome
as Contested World Cities.” (Book review). Middle East Policy, Summer. Vol.14 (2), p.170
(3) [Peer Reviewed Journal]
Tanberg, David. 2009. "Interest groups and governmental instituions. The politics of state
funding of public higher education." Educational Policy.
Tandberg, David. 2010. "Politics, Interest Groups and State Funding of Public Higher
Education." Research in Higher Education. Vol. 51, no. (5). Pp. 416-450.
Powell, Eve Troutt. 2006. "Academic Freedom after September 11." Middle East Policy. Vol.
14, no. no. (2). Pp. 166- 170.
Venne, Jean-Francois. 2011. "A forced merger between Qubec's three research funding
agencies." University Affairs. Vol. 52, no. (5) Pp. 31-32.

15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

KLASİK LİBERALİZMDE “ÖZGÜRLÜK” VE J.S.MİLL’İN YEREL
YÖNETİMLERE BAKIŞI

Dr. Hasan YAYLI1

Emel ÇINAR2

ÖZ
Liberalizm günümüzün en popüler ideolojilerinden birisidir. Çalışmada Liberalizmin
en önemli argümanları arasında yer alan özgürlük bağlamında, yerel yönetimlerin varlık
nedeni açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın amacı, J.S.Mill’in özgürlük anlayışının irdelenip, bu çerçevede düşünürün
görüşlerinden yararlanarak yerel yönetimlere yönelik bakış açısının analiz edilmesidir.
Çalışmanın

özgünlüğünün

sağlanması

açısından,

J.S.Mill’in

görüşlerinin

değerlendirilebilmesi için birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır.
Çalışmada ilk bölümde klasik liberalizmin özgürlük anlayışı ele alınmaktadır. Bu
süreçte önemli liberal düşünürlerin görüşleri irdelenmeye çalışılmaktadır. İkinci bölümde ise
liberalizmin yerel yönetimlere yönelik bakış açısı analiz edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca,
liberalizmin özgürlük anlayışı çerçevesinde ele alınacak olan yerel yönetimlerin, siyasal
katılma, yerel demokrasi ve yerel özgürlüklerin gelişimine ilişkin ne tür katkılar yaptığı
irdelenmektedir. Yerel yönetimler ile özgürlük arasındaki uyuma dikkat çekilmeye
çalışılmıştır. Çalışma sonunda özgürlük kavramının yerel yönetimler için hayati önemine
dikkat çekilmiştir. Bu şekilde ele alınan çalışma, konuyla ilgili bir değerlendirme ve sonuçla
nihayetlendirilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: J.S.Mill, Liberalizm, Özgürlük, Birey Özgürlüğü, Yerel
Yönetimler, Yerel Özgürlük, Yerel Demokrasi
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“FREDDOM” IN THE CLASSICAL LIBERALISM AND J.S MIILS’S APPROACH
TOWARDS LOCAL GOVERNMNETS
ABSTRACT
Liberalism is one of the prominent ideologies of the present time. This study aims to
explain the local governments’ reason of being within the context of freedom which is among
the cardinal arguments of liberalism.
The purpose of the study is to analyze the J.S. Mill’s position regarding local
administrations by means of his thoughts within this framework and by probing into J.S.
Mill’s understanding of freedom. In terms of maintaining the originality of the study, primary
and secondary sources are both capitalized in interpreting the notions of J.S Mill.
In the first part of the study, the classic liberalism approach will be taken into
consideration and the prominent liberal thinkers’ approaches are also scrutinized. In the
second part, liberalism’s point of view of concerning local administrations will be examined.
Besides, contributions of local governments, which will be taken into account within the
boundaries of liberalism, regarding the improvement of political participation, local
democracy, and local freedoms will be addressed. Local governments are discussed with
attention to harmony between freedom. At the end of the vital importance of working for local
authorities in the concept of freedom is considered. The study also aims to reach certain
conclusions and evaluations.
Key Words: J.S. Mill, Liberalism, Freedom, Freedom of Person, Local Governments,
Local Autonomy, Local Democracy
I. GİRİŞ
Özgürlük kavramı çeşitli açılardan ele alınıp üzerinde derinleşilebilecek bir anlam
genişliğine ve karmaşıklığına sahiptir. En genel haliyle, özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama,
dış etki ve etkenlerden bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile
getirmekte ve insanlığın değer dünyasında baş yeri işgal eden değerlerden biri olarak
görünmektedir. Bununla birlikte, benzerleri gibi, özgürlük de üzerinde fikir birliğine varılmış
bir kavram değildir (Erdoğan, 1993: 240). Özgürlük bireyin eylem olanaklarının, kişinin
olmak istediği gibi olmasının, yapmak istediği gibi yapmasının engellenmemesini ifade eder
2
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derken; Özgürlük konusunda Ashford (2009: 53) ise özgürlüğü “bir kişinin diğer insanların
müdahalesi olmadan kendi hareket biçimini seçebilme imkânına sahip olmasıdır” şeklinde
tanımlamaktadır. J.S.Mill ise; özgürlük adını hak eden tek özgürlük biçiminin, diğer insanları
kendi doğrularından yoksun bırakmadan ya da onların gerçekleştirmeye çalışmalarını
engellemeden, kendi doğrumuzu kendi bildiğimiz yoldan gerçekleştirmek (Mill’ den aktaran
Ashford, 2009: 53) olduğunu söyler. Bununla birlikte özgürlük bir tabiat durumu değildir ve
bir uygarlık ürünü olmakla birlikte, tasarım ürünü de değildir. Özgürlük müesseseleri, özgürlüğün onun meydana getirdiği her şey gibi- insanların bu müesseselerin getireceği
yararları önceden görmüş olmaları münasebetiyle tesis edilmiş değildir. Fakat nimetleri fark
edildikçe, insanlar özgürlüğün hükümranlığını mükemmelleştirmeye ve genişletmeye, bu
maksatla da, özgür bir toplumun nasıl işlediğini tetkik etmeye başladılar.
Özgürlük ile yerel yönetimler arasındaki yakınlığın sınırı, bu iki kavramın iç içe
geçirilip kullanılamayacağı ve özgürlüğün yerel yönetimlerde refahı sağlama noktasında
yeterli ve etkili olup olmadığını kavramlarının tarihi kökenlerine inmeden belirtmek güçtür.
Bu çalışma ile kavramalar arasında ilişki ve geçiş durumlarını incelemeye çalışacağız.
Özgürlük teorisinin bu gelişimi esas itibariyle on sekizinci yüzyılda (Hayek, 2005:
45) olsa da özgürlük düşüncesinin, ortaya çıkışı otoriteye karşı insanların başkaldırışına kadar
götürülebilmektedir. Bu başkaldırının, tarihin güçlü medeniyetleri olan özellikle eski Yunan,
Roma ve İngiltere’de bariz bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Fakat bu dönemlerdeki
özgürlük mücadelesinin halkla ya da halkın belli bir sınıfı ile iktidar (hükümet) arasında
olduğu bilinmektedir(Çelik ve Usta, 2011: 90). Bu nedenle anlaşılmaktadır ki eski çağlarda
özgürlük deyince akla “politik egemenliğin zorbalığına karşı korunma” gelmektedir (Mill,
2000: 11).
Bireye bireysel güç ve ayrıcalıklar veren özgürlük; haktan çok bir “erk”, üzerinde
kimsenin yetkiye sahip olmadığı bir bağımsızlıktır. Özgürlük bütün hakların ortak kökenidir,
haklar ise; özgürlükleri sağlamak için kişiye hukukça tanınan meşru yetkilerdir. Her özgürlük
ihlali durumunda ise, kişiye hak doğması durumu söz konusu olur.
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Tarihsel olarak özgürlük teorisi en büyük gelişimini on sekizinci yüzyılda İngiltere ve
Fransa’da göstermiştir. Ancak İngiltere özgürlüğü tanıma eğilimi gösterirken, Fransa
özgürlüğe sırtını dönmüştür. Bu iki ayrı özgürlük anlayışının yol açtığı pratik sonuçlardaki
temel zıtlık Tolman tarafından şu şekilde tasvir edilmiştir:

“ Biri özgürlük ruhunu,

kendiliğinden vuku bulma keyfiyeti (spontaneity) ve icbarın yokluğunda görür; diğeri, bunun
ancak bir kolektif amaç takibi ve tahakkuku ile gerçekleştirileceğine inanır”; “keza “ biri
organik, yavaş, yarı-bilinçli inkişafa, diğeri ise nazari ölçüp biçmeye tekabül eder; biri
deneme-yanılma yönteminden yanadır, diğeri tatbik mevkiine konulmuş tek geçerli kalıptan
yanadır”.
Hayek’e göre, İnsanın fiziksel dünya ve hatta kendi iç dünyası ve fiziksel yetenekleri ile
olan ilişkisi ise “özgürlük” çerçevesinde değerlendirilemez. Özgürlük doğal-fiziksel değil,
sosyal bir olaydır ve ancak sosyal ilişkiler bağlamında var veya yok sayılabilecek bir
durumdur (Yayla, 2000: 22-23). Tüm bunlara ek olarak özgürlük, belli bir hayat standardının
sürdürülebilmesi veya bir kişi ya da grubun başkalarına oranla sahip olduğu göreli avantajlı
konumlarının korunması şeklinde de değerlendirilebilir. Kısaca ifade edilirse özgürlük,
birincisi asgari bir “gelir güvencesi”, ikincisi de kişilerin hak ettiklerine inandıkları “özel bir
gelir güvencesi” nin sağlanması yoluyla gerçekleşebilir (Çelik ve Usta, 2011: 94). Bu
bağlamda ele alındığında, klasik liberalizmde özgürlük düşüncesi, “ bireyin davranışlarında
her türlü dış müdahaleden, engellemeden bağımsız olması” (Yayla, 1992: 22) şeklinde
tanımlanırken, liberalizmin ortaya koyduğu özgürlük düşüncesinin, piyasa düzeni tarafından
herkese sağlanan güvenlik ile piyasa düzeninin kontrol altına alınması veya tamamen ortadan
kaldırılması ile temin edilebilecek olan güvenlik kavramlarıyla çakıştığı görülmektedir.
(Hayek, 1999: 168).
Hayek, özgürlüğü bireyin başkalarının zorlaması altında kalmaksızın davranabilmesi
şeklinde “gerçek özgürlük” olarak tanımladıktan sonra bundan farklı üç özgürlük türünden de
bahseder. Siyasal özgürlük, iç özgürlük ve iktidar anlamında özgürlük. Siyasal özgürlük
bireyin siyasal faaliyetlere katılmasını ifade eder. Siyasal özgürlük, asıl özgürlüğün bir insan
grubuna bir bütün olarak onlara bir kolektif özgürlük verir tarzda uygulanmasından
kaynaklanır. Ancak bu durum halkın zorunlu olarak özgür olmasını gerektirmediği gibi,
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bireyin özgür olması için de kolektif özgürlüklerden bir pay sahibi olmasını gerektirmez.
Örneğin bir ülkede oturma izni olmayanlar ile seçme yaşına gelmeyenlerin oy kullanmaması
onların özgür olmadığını göstermez. Keza halk, milyonlarca oyla bir diktatörü seçimle iş
başına getirdi diye de özgür olmaz (Yayla, 2000: 23-24). Özgürlük başlı başına bir değerdir.
Bundan hareketle özgürlüğü teolojik gerekçelerle açıklamaya çalışmak gerekmez. Bu yüzden
“ hiçbir şey, kişinin, amaçlarını müdahaleye gerek kalmadan, serbestçe gerçekleştirmeye
çalışmasından daha değerli olamaz ( Gaslton,1982: 623; Erdoğan, 1998: 55).
Özgürlük liberal teoride genel olarak mülkiyetle ilişkilendirilir. John Locke ve
sonrasında mülkiyet ve özgürlük iç içe alınmıştır. Montesquieu ise özgürlüğü “ kanunların
müsaade ettiği her şeyi yapma hakkı” olarak görmektedir. Ona göre demokrasilerde millet her
istediğini yapıyormuş gibi görünse de, siyasal özgürlük her istediğini yapma manasına
gelmemektedir (Bülbül, 1997; 123). Montesquieu bu hususta “bir devlette, kanunları olan bir
devlette, hürriyet ancak istememiz gereken şeyi yapmaktan ibaret olmalı, yoksa istememiz
gerekmeyen şeyi yapmaya zorlamaktan değil” demektedir ( Montesquıeu, 1963; 203 ).
II. KLASİK LİBERALİZM VE ÖZGÜRLÜK
“Liberal”

terimi

köken

itibariyle

İspanya’ya

aittir.

Orada,

1812

yıllarında

muhafazakârlar anayasal partiyi anlatmak için vosotros liberales sözcüklerini kullanırlardı.
Bununla birlikte söz konusu düşünce daha eskidir. John Locke, XIX. Yüzyıl liberalizminin
politik, ekonomik ve sosyal ilkelerinin kurucu babası olarak adlandırılmıştır (Machlup, 2002:
150).“Klasik” şekliyle ele alınan liberalizm, XVII. yüzyıl İngiltere’sindeki siyasal, sosyal ve
ekonomik gelişmelerin bir yansıması olarak incelendiğinde belli bir tutarlılıklar silsilesinin
sonucu olarak değerlendirilebilen bir düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde ele
alındığında “özgün” bir düşünce geleneği olarak kabul edilebilecek olan liberalizm, “modern
çağları” şekillendiren insan hakları, özerklik, sivil toplum, yerel demokrasi ve eşitlik gibi
konuların siyaset felsefesinin konusu olabilmesi adına önemli bir işlevi yerine getirmiştir
(aktaran; Çelik ve Usta, 2010: 123). Klasik liberal düşüncenin fikir babaları John Locke,
Adam Ferguson, Adam Smith, Montesquieu, J. Stuart Mill, Isiah Berlin ve Friedrich Hayek
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gibi düşünürlerdir. Bu düşünürler aynı zamanda Anglosakson dünyasında gelişmiş olan liberal
düşüncenin de fikir babalarıdır. (Çaha, 2001: 23 ).
Liberalizmin basitçe, “özgürlükçü bir sosyal, siyasal, ekonomik sistemi” ifade eden bir
kavram olduğu söylenebilir. Nitekim doğuş ve gelişme süreci boyunca liberalizmin ilk ve en
temel talebi, özgürlüğün bütün dallarıyla kazanılması ve korunması olmuştur (Yayla, 2000:
158).
Yayla’ ya göre (1996: 4); Liberalizm esas itibariyle bir özgürlük teorisidir ve insanlığın
siyasi, iktisadi, sosyal tarihi boyunca insanlara en geniş özgürlüğü sağlayan yahut kazanılmış
özgürlüklerle en iyi bağdaşan teoridir. Erdoğan’a göre ise (1996: 31-32); liberalizmin
özgürlük ve eşitlik ilkeleri, insan haklarına vücut verir. İnsan hakları düşüncesi, liberal
öğretinin herkesin insan ve özgür olmak bakımından eşit olduğu ilkesinin mantıki sonucudur.
Başka bir biçimde ifade edersek; insan hakları, bireylerin özgürlük alanını güvence altına
almayı mümkün kılan ahlaki taleplerin herkes için eşit olarak tanınmasını ve korunmasını
sağlamaktadır. İnsan hakları, insanların tercihlerine, onların kendilerini tanımlama ve ifade
etme biçimlerine saygı duymanın en üstün ifadesidir.
Liberalizm; özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, politika geleneği
ve düşünce akımıdır. Bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu; din, devlet ve kimi zaman
kurumların gücünün sınırlandırıldığı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı, özel teşebbüse
olanak sağlayan bir serbest piyasa ekonomisinin olduğu, hukukun üstünlüğünü geçerli kılan
şeffaf bir devlet modeli ve toplumsal hayat düzeni hedefler. Liberal devlet düzeni olarak
adlandırılan bu devlet düzeni, açık ve adil bir seçim sistemi ile birlikte tüm vatandaşların
kanun önünde eşit olduğu ve fırsat eşitliğine sahip olduğunu öngören bir sistemdir. Her ne
kadar, liberalizmin kökleri batı aydınlanma sürecine dayansa da, bugün için terim sağdan sola
siyaset yelpazesinin farklı noktalarını kapsayan, özgürlük temelli düşünce çizgisidir.
Liberalizm, özgürlüğü bireysel ve toplumsal hayatın en temel değeri olarak kabul
etmektedir. Liberalizm günümüze kadar geçen süreçte özgürlüğe uygun siyasi, hukuki ve
iktisadi yapılanmaları savunmasıyla (Yayla, 2005: 141) diğer özgürlük anlayışlarından
farklılığını ortaya koymuştur. Liberalizm, her yönden özgürlük üzerine inşa edilen bir siyasal
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düşüncedir. Liberalizmin bireyi ve ona bağlı olarak ele aldığı bu özgürlük söylevi, aynı
zamanda bireye yakın olan iktisadi, idari ve hukuki birimlerinde ona göre şekillendirilmesi
gerektiğini de ortaya koyabilmesi adına önemlidir. Bu, bireyin genelde devlet menşeli oluşan
otoriteler karşısındaki durumunun yerel ve merkezi bazdaki görünümünün ortaya
çıkartılabilmesi adına kullanılabilmesi yönünden önem taşır, yani bireyin kendi üzerindeki
otoriteler karşısındaki özerkliğinin, klasik liberal teori bağlamında nasıl sağlanabileceğinin
tartışılmasının bir sorun alanı olmasında önemli bir etken olduğu söylenilebilir (Çelik ve Usta,
2010: 122).
III. J.S.MİLL VE BİREY ÖZGÜRLÜĞÜ
Bireysel özgürlükle ilgili olarak Mill; "güvence altına alınan insan türü açısından, birey
olarak topluluk olarak herhangi birisinin ya da birilerinin davranış özgürlüğüne müdahale
etme ile ilgili tek ilke bireyin kendi kendisini koruma (nefsi mücadele) hakkıdır. Uygar bir
toplumun herhangi bir üyesi üzerinde haklı olarak bir güç uygulamanın tek amacı işte budur.
Bu ilke bireyin istencine karşıt olarak, başkalarına zarar vermeyi önlemek amacıyla
konmuştur. İster fiziksel ister ahlaksal anlamda olsun kişinin kendi iyiliği böyle bir müdahale
için yeterli bir neden oluşturmaz.

Birisinin davranışına müdahale ancak söz konusu

davranışın başkalarına da zarar verdiğinin tespiti ile meşru olabilir. Şu halde herhangi bir
bireyin eyleminde topluma karşı sorumlu tutulabileceği yön onun eyleminin başkalarıyla ilgili
olan yönüdür. Yalnız kendisini ilgilendiren kısmında, onun özgürlüğü hak olarak mutlaktır;
kendisi üzerinde kendi bedeni ve zihni üzerinde, birey mutlak olarak egemendir" (Mill, 1972:
72-73).
Mill’e göre “Dünyanın her tarafında toplumun birey üzerindeki yetkilerini, kamuoyu
gözüyle ve hatta yasalar aracılığıyla gerektiğinden çok genişletmek konusunda giderek
büyüyen bir eğilim vardır. Bütün ülkelerde görülen değişimlerin yönü giderek toplumu
güçlendirmeye ve bireyin gerçek anlamdaki yetkilerini azaltmaya doğru olduğuna göre;
bireysel özgürlük alanına yapılan saldırı kendiliğinden ortadan kalkmayacak, tersine, giderek
korkutucu bir hal almaya başlayacaktır” (Mill, 1972: 18). Bununla birlikte Mill için toplumsal
özgürlük ile bireysel özgürlük kavramları eş anlamlıdır. Ona göre (Mill, 1972: 70)."
Toplumsal özgürlük toplum tarafından, birey üzerinde yasal olarak kullanılabilen iktidarın
netliği ve sınırlarıdır." Bu tümceden anlaşıldığı üzere, birey özgürlüğünün öncelikle yasa ve
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otorite ile ilişkisi ortaya konmaktadır. Bu gerekli bir adımdır. Çünkü birey sahip olduğu
özgürlüğü yasal olarak belirlenmiş bir toplum düzeni–devlet düzeni içinde kullanabilir;
herhangi bir kişinin herhangi bir yörede tek başına, başıboş bir yaşantısı yoktur, zaten olamaz
da. Bu hususta, Hayek’e bireyciliğin iki temel özelliğinden bahseder:
1.

Bireycilik esas olarak toplum teorisidir, insanın sosyal hayatını belirleyen
güçleri anlama teşebbüsüdür,

2.

Bu toplum görüşünden kaynaklanan bir siyasal düsturlar dizisidir (Hayek,
1952; 4-6’dan aktaran Yayla, 2000; 170)

Liberalizm, insana ve topluma biçim vermek ihtirasının değil, devleti araçsallaştırmak,
siyasi iktidarı evcilleştirmek/ insanileştirmek arayışının ifadesidir (Erdoğan, 1996: 32).
Liberalizme göre her türlü örgütlülük bireyin özgürlük alanını kısıtlamaktadır. Bireylerin dar
anlamda devletten, geniş anlamda da örgütlü topluluklardan gelecek olan zorlama ve
sınırlamaları önlemesinin iki yolu olarak ise Hayek, “yasayla sınırlı bir devlet ile özel alan ve
bu alanda sahip olunan mülkiyeti” öngörmektedir (Şengül, 2008: 17). Liberalizm’e göre, bir
sosyal düzende bireysel hak ve özgürlüklerden söz edilebilmesinin yegâne şartı devletin
gücünün ve yetkilerinin sınırlandırılabilmesidir. Bu noktada da Sivil toplum; bireysel hak ve
özgürlüklerin, devletin gücü karşısında güvence altına alındığı bir sosyal düzeni oluşturmayı
ve kurumsallaştırmayı hedefler.
Liberalizm, bireyin devletten önce var olan, aynı zamanda da devlet tarafından
korunması gereken birtakım doğal haklarının varlığına dikkat çeker.

Bu noktada,

“başkalarına zor kullanmak ve onların kendi tercihlerine göre yaşamalarına engel olmamak
şartıyla, herkesin kendi tercih ettiği gibi yaşama özgürlüğü vardır ve bu, insanın
vazgeçilemez, devredilemez hakkıdır” (Barry, 1986: 10; Erdoğan, 1998: 46). Ancak
Liberaller, dengeli ve hoşgörülü bir toplumun, bireylerin ve gönüllü kuruluşların özgür
eylemlerinin bir sonucu olarak doğal bir şekilde ortaya çıktığına inanmamakta, özgür
bireylerin çıkarlarına uygun olduğunda diğerlerini sömürme, mallarını çalma hatta
köleleştirme eğilimine girecekleri korkusunun her zaman var olduğunu söylemektedirler.
Diğer bir ifadeyle, bireyler, menfaatlerine uygun olduğunda, sözleşmeleri çiğneyebilirler veya
göz ardı edebilirler (Heywood, 2007: 48).
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Bu hususta, Mill, siyasetin özgürlüğün kazanılmasında bireyin kendi kendini
geliştirmesinde ve etkinliğin sağlanmasında önemli olduğunu vurgulamıştır. Böylece bireyin
ahlaki bir karaktere kavuşabileceğinin altını çizmiştir (Sabine, 1969b: 89). Mill, özgürlük
düşüncesini ortaya koyarken, bireyi toplumun temeli olarak kabul eder ve toplumun
bütününün değil, tek tek bireylerin önemini vurgulamaktadır. Toplumsal gelişmenin ancak
bireysel gelişmeyle mümkün olabileceğini belirten Mill, medeniyetin varlığına işaret
edebilmek için öncelikle bireylerin tekâmüle ermesinin gereğine dikkat çekerken, bireyin
tekamüle ermesinin yolunun ise, ancak ve ancak, “özgürlük ”ten geçtiğine ve özgürlüğün
bireysel gelişmeyi sağladığı gibi, bireysel mutluluğu da sağlayan temel güç olduğunu
söylemektedir. Nitekim Mill, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasını hiçbir şekilde
kabul etmez ve ekler;” hükümetinin şekli ne olursa olsun bu özgürlüklere bütünüyle saygı
göstermeyen hiçbir toplum özgür değildir. Mill’e göre özgürlük adını hak eden tek özgürlük,
başkalarını saadetlerinden mahrum etmeye veya onların saadet elde etme gayretlerine engel
olmaya kalkışmadığımız müddetçe kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda arama
özgürlüğüdür (Mill, 2004: 45). Faydacılık düşüncesinin önde gelen düşünürlerinden ve
kimilerine göre bu akımın son büyük temsilcisi olan Mill’ in özgürlük de dahil bütün alanlara
bakışını belirleyen faydacı düşünceye göre insan doğal olarak “iyiye” yönelir, “kötü, ”den
kaçınır. İyiden “haz”, kötüden “elem” duyar (Bülbül, 199: 126) . Böylelikle tek tek bireylerin
hepsinin elde ettiği tatmin toplamı bizi maksimum toplam faydaya ulaştırır.
Liberalizm temelde “sanayileşmiş batının ideolojisi” (Heywood; 2006: 60) ise ve 19.
yüzyılda yaygınlık kazanmış ise de fikri kökleri daha eskilere dayanmaktadır. İlk yıllarda
mutlakiyetçiliğe ve feodal ayrıcalıklara muhalif bir ideoloji olan liberalizm, daha sonraki
dönemlerde ise devletin piyasa üzerindeki müdahalesine karşı “laissez-faire” (bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler) kapitalizmin erdemlerine sahip bir sosyo-ekonomik düzeni
savunmaya başlamıştır (Türköne, 2007: 120).
Liberalizm; modern bir siyasi doktrin olarak esasen barışçıl bir toplumsal var oluş
içinde bireysel özgürlüğü garanti eden bir düzeni amaçlar. Nitekim liberalizm tarihsel olarak
Yeni Çağ’ın düşünce atmosferinde ve yeni toplumsal- siyasi formasyonların oluşmaya
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başlamasıyla ortaya çıkmış ve bu yeni düşünce ortamının en belirgin özelliği, Ortaçağ’ın
Tanrı merkezli toplum ve evren tasavvurunun terk edilmesi, geleneksel, toplumsal bağların
çözülmesi ve “doğru” nun (hakikatin) akıl yoluyla bulunabileceğine olan inancın yükselmeye
başlamasıdır (Erdoğan, 2009: 7).
Liberalizmin en temel fikirlerinden biri bireyciliktir. “ Liberalizmin tek vasıflı bir
tanımlamasını yapmak gerekseydi, herhalde, liberalizm bireyci bir toplum sistemidir” demek
yeterli olurdu (Yayla, 1998: 140). Liberalizmin bireyciliği “metodolojik” ve “ normatif”
bireycilik olarak ayrıma tabi tutulabilir. Liberalizm metodolojik anlamda bireycidir; yani
toplumun, toplumsal düzenin ve toplumsal yapıların ancak bunların kurucu unsuru veya temel
birimleri olan bireylerden, onların davranışlarından hareketle açıklanabileceğini kabul eder.
Diğer taraftan ise liberalizm ahlaki veya normatif anlamda da bireycidir. Normatif bireycilik”
her bireyin ayrı bir değer olarak kabul edilmesini ifade eder” ( Erdoğan, 200: 12) . her bir
birey kendisi için hayatı neyin değerli kıldığına ancak kendisi karar verebilir. Ahlaki bir değer
olarak ise bireycilik; bireysel insanların kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri ve
değerlerini belirleyip gerçekleştirebilecekleri bir alanın varlığına ihtiyaç gösterir. Diğer bir
ifadeyle, kendini geliştirme ancak bireysel olarak başarılabilir (Rasmussen ve Den Uyl, 1991:
114).
Bunun yanı sıra Mill, siyasal eşitliği reddetse de, oy hakkının okur-yazar olmayanlar
hariç herkesi, zamanla da ( dönemine göre radikal bir tutumla) kadınları kapsayacak şekilde
genişletilmesi gerektiğini savunmuştur (Heywood, 2007: 57). Dünyanın her yerinde toplumun
birey üzerindeki yetkilerini, kamuoyu gözüyle ve hatta yasalar aracılığıyla gerektiğinden çok
genişletmek konusunda giderek büyüyen bir eğilim vardır. Bütün ülkelerde görülen
değişimlerin yönü giderek toplumu güçlendirmeye ve bireyin gerçek anlamdaki yetkilerini
azaltmaya doğru olduğundan; bireysel özgürlük alanına yapılan saldırının kendiliğinden
ortaya kalkamayacağını, hatta tersine, giderek korkunç bir hal almaya başlayacağını
söylemektedir( Mill, 2000; 18).
Mill’e göre insanların ve toplumun bireyin hürriyetine karışması ancak kendini
koruma durumunda söz konusu olabilir. Eğer ki birey başkalarının menfaatlerine zarar
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veriyorsa, onlar kendi menfaatlerini koruma adına müdahale yetkisine sahip olabilir. Bunun
yanı sıra Mill, toplum içerisinde bireylerin kötülüklere neden olmaması için onları kontrol
etmeyi gerektirmek makul görünen nedenler ileri sürülebileceğini belirtir. Fakat bu bireyleri
kontrol girişimi, ona göre “ kötülükleri önleme girişiminden daha fazla kötülük üretecektir”
(Bülbül, 1997:126). Çoğunluğun baskısından da söz eden Mill, çoğunluğun baskısı ile
toplumun, toplum üyelerinin belirli düşünceleri ve yaşama biçimlerini benimsemeye
zorlanmasını da reddeder. Diğer bir söyleyişle, liberalizm düşünce hürriyetine değer veren bir
doktrindir. Buna göre, hiçbir düşüncenin diğer bir düşünceye göre doğru ya da yanlış olması
söz konusu değildir. Bu noktadan hareketle liberalizm ahlaki olarak mutlakıyeti değil;
izafiyeti (Çaha, 2001: 31) esas aldığını söylemek mümkündür.
Liberalizme göre, devletin gücünün ve yetkilerinin sınırlandırılmadığı bir sosyal
düzende bireysel hak ve özgürlüklerden söz edilemez. Bu bağlamda oluşacak sivil toplum,
devletin güç ve yetkilerinin sınırlandırıldığı ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence
altına alındığı bir sosyal düzeni oluşturmayı ve kurumsallaştırmayı hedef alırken sınırlı ve
küçük

devlet,

güçlü

devlet

manasına

gelmektedir.(http://www.canaktan.org/yeni-

trendler/global-gercek/sinirli-devlet.html). John Stuart Mill, demokrasinin insanların bazı
erdem ve hasletlerini geliştirdiğini söylemektedir. Ona göre demokrasi siyasal hayata aktif
olarak katılma imkânlarını herkese sağlamak suretiyle vatandaşların bağımsızlık, kendine
güven duyma ve kamusal ruha sahip olma özelliklerini diğer rejimlerden daha fazla
geliştirmektedir.

(http://www.necmettinerbakan.org/icerik.asp?id=27&cat_id=580).

Mill’e

göre de demokrasinin en büyük yararı, vatandaşların siyasi hayata katılımlarını sağlayarak,
onların anlayışlarını ve duyarlılıklarını güçlendirmesidir. Bu yüzden kadın olsun fakir olsun
herkesin oy verme hakkının olması gerektiğini savunur. Fakat bu oy hakkını ‘eşit’ olarak
savunmamıştır. Örneğin vasıfsız işçinin bir oy vasıflı işçinin iki oy, donanımlı meslek
sahiplerinin ise beş oy hakkına sahip olması gerektiğini ve ancak böylelikle demokraside
“çoğunluğun tiranlığı” korkusundan kurtulabilineceğini savunuyordu( www.vikipedia.org) .
Kanunların hangi durumlarda insan özgürlüğüne dair sınırlamalar getirebileceği konusunda
ise Mill”, belirli bir sayıdaki insanın özgürlüğüne müdahale edilirken, insanların bireysel ya
da kolektif olarak teminat altına alınmasının tek hedefin onları korumak olabileceğini
söylemektedir. Diğer bir ifadeyle, uygar bir topluluğun herhangi bir üyesine karşı onun
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iradesine rağmen meşru şekilde güç kullanılmasının tek amacı, diğer kişilerin zarar görmesini
engellemektir. İster fiziksel ister ahlaki olsun, söz konusu kişinin kendi iyiliği yeterli bir
güvence değildir ( Mill ’den aktaran Ashford, 2009: 58-59). Yani özgürlüklerin özellikle halk
egemenliği karşısında korunması gerekmekte, halkın egemen olması ise hiç kimsenin, hiçbir
grup ve hiçbir topluluğun egemenliğe sahip çıkmaması manasına gelmektedir (Göze, 1987:
251).
Liberalizmin, “esas itibariyle bir özgürlük teorisi” olduğu söylenebilir. Yayla:
“İnsanlığın siyasi, iktisadi, sosyal tarihi, insanlara her alanda geniş özgürlüğü sağlayan yahut
kazanılmış özgürlüklerle en iyi bağdaşan teorinin liberalizm, en iyi kurumsallaşmanın ise,
liberal siyasi ve iktisadi düzen” olduğunu ifade etmektedir (1996: 4). Özgürlüğün liberal
teoride, Locke ’un genel öğretisine de uygun olarak genelde “mülkiyet” ile ilişkilendirildiği
ve paralel olarak geliştiği görülmüştür (Bülbül, 1997: 123). Bu bağlamda özgürlük hemen
hemen her yazarın önemle ve özenle vurguladığı değerlerin başta gelirken, özgürlük aynı
zamanda hoşgörü, tolerans ve özel hayat gibi daha başka değerlerin ve anayasacılık, kanun
hâkimiyeti gibi kurumsal yapılaşmaların da kaynağını oluşturmaktadır. Bundan dolayı
liberalizmin özde bir özgürlük teorisi olduğu söylenebilir. Nitekim fikirlerine göz attığımızda
XIX. yüzyıldaki liberal düşünürlerin büyük bir bölümünün sosyal teorilerinde, özgürlüğün
etrafında şekillenerek bir “odak noktası” oluşturdukları görülmektedir (Yayla, 1993a: 38)
IV. J.S. MİLL EKSENİNDE ÖZGÜRLÜK VE YEREL YÖNETİMLER
Liberalizm ilk önce hükümet müdahalesinden özgür olma olgusu üzerinde durmuştur.
Liberalizmin bireycilik üzerine; devletin bireysel özgürlükleri birçok aktivite bakımından
kısıtlayan bireyin kendine güvenini, öz sorumluluğunu, öz saygısını ve kendi kendini var
etmesini azaltan zorlayıcı sınırlamaların varlığından söz etmektedir (Machlup, 2002: 150). Bu
bağlamda yerel yönetimi bir yerel işletme niteliğinde gören ve onu devletin değil sivil
toplumun bir parçası olarak algılayan ve bu nedenle de bireylerin ve özel kuruluşların olduğu
gibi yerel yönetimin de devlet karşısında özerk olması gerektiğini savunan liberal anlayışların
yanında, yerel yönetimi merkezi devlete entegre ederek, onun bir yerel uzanımı, kuruluşu ya
da birimi olarak değerlendiren görüşlere de rastlanmaktadır (Köse, 2004: 21). Mill ise “yerel
nitelikte olan her hizmetin yerel yönetimler tarafından görülmesi” gerektiğini belirtmiştir. Bu
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bağlamda, Hayek ise yerel hizmetlerden bir kısmının da piyasa dışında tutulması ve bu
hizmetlerin yerel yönetim birimleri tarafından yerine getirilmesinin gerekliliğini dile
getirmiştir. Ona göre yerel yönetimlerin en önemli görevi, kendilerine bağlı olan imkân ve
vasıtaları, halkın amaçları doğrultusunda en üst düzeyde “verimli” biçimde kullanabilecekleri
şekilde tutmaktır. (Hayek, 1996: 207).
Liberalizm, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlandırdığını düşündüğü için merkezi
idarenin sınırlandırılması gerektiğini savunmaktadır. John Stuart Mill’e göre; “insanın
özgürlüğünü ve ilerlemesini o kadar büyük tehlikelere atan merkezileştirilmiş güç ve zekânın
sınırlarını belirlemek önemlidir. Hâlbuki verimliliği bozmamak kaydıyla gücü mümkün
olduğu kadarıyla merkezden yerel yönetimlere doğru kaydırmalı, fakat bilgiyi olabildiğince
merkezde toplamalıdır. Böylece merkez hükmedici olurken, yerel yönetimler uygulayıcı
konumda kalırlar (Şengül, 2000: 15). Hayek ise bu hususta yerel yönetimi, “serbest piyasanın
siyasal dengi olarak kabul etmiş ve merkezileşmiş güç içinde, özel sektörün yapamadığı ya da
yapmaktan kaçındığı kimi işlerin, merkezi yönetimce yapılmaktansa, yerel yönetimlerce
yapılmasının daha uygun olacağını” savunmuştur(http://kosbed.kou.edu.tr/sayi5/aydinli.pdf).
Liberalizmin ilk doğduğu yıllarda her türlü devlet müdahalesine karşı çıkması,
piyasanın dengeleyici mekanizma olacağını savunması ve bundan hareketle belediyeleri bile
gereksiz görmesi küresel sermayenin değer kazanmasıyla birlikte artık yerini; devletin sınırlı
da olsa müdahale edebileceği ve yerel otoritelere sistem içinde daha çok yer verilmesi
gerektiği anlayışına bırakmıştır. Nitekim belediye hizmetlerinin sunulmasında yarar
bulunduğu açıktır ve bireyin de doğal üyesi olduğu topluma karşı yükümlülükleri
bulunmaktadır. Değişen konjonktür ile birlikte Yerel yönetimler son yıllarda çok fazla
tartışılan bir olgu haline gelmiştir. “Özellikle kamu yönetiminde yeni kamu işletmeciliği
yaklaşımıyla kavramsallaştırılan değişim, yerel yönetimlere de yansımaktadır. Daha özerk
yerel yönetim talepleri, kendini, daha demokratik, katılımcı, şeffaf ve etkin yönetim
talepleriyle eklemleyerek ortaya koymaktadır” ( Bilecen, 2009: 2). Değişen beklenti ve artan
talepler neticesinde yerel yönetimlere dair farklı bakış açıları kendini göstermiştir. Bu noktada
Yerel yönetimlerin merkezi devletten bağımsız olarak faaliyet göstererek daha etkin ve
demokratik yönetimin sağlanacağını öne süren fikirlerin sıra, yerel yönetimlerdeki özerkliğin,
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küresel sermayeye hizmet eden bir araç olduğunu ve bunun da ulus devletin tasfiyesine sebep
olduğunu iddia eden fikirler de mevcuttur.
Yerel yönetimlerin liberal kavramsallaştırılması asıl olarak John Stuart Mill tarafından
ortaya konmuştur (Güler,2006: 48) ve liberal gelenekte, yerel yönetimler konusundaki diğer
çalışmalar Mill ’in etkisi altında şekillenmiştir (Eryılmaz, 2008: 133, Ökmen ve Parlak, 2008:
30-31). Mill, yerel yönetimleri, merkezi yönetimin sahip olduğu iktidara karşı özgürlüğü
geliştiren kurumlardan biri olarak nitelendirmiştir (Mill, 2001: 173-174,177). Liberalizmin
temel unsurları arasında bireycilik, hoşgörü, rıza, akıl, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, sınırlı
hükümet, anayasacılık gibi değerler bulunurken, (Heywood, 2006; 61) yönetimlerin
doğuşunun ve işleyişin dayandırıldığı değerler ise; etkinlik, özerklik, özgürlük, demokrasi ve
yeniden paylaşım olarak sıralanmaktadır (Eryılmaz, 2008: 131-133). Bu temel unsurların bir
arada değerlendirildiğinde klasik liberal değerler ile demokrasi ve yerel yönetimlerin beraber
ele alınmasının yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır.
Mill’e göre yerel olan işlerin o yörenin halkı tarafından gerçekleştirilmesi,
özgürlüklerin gelişmesini sağlamakta, bununla birlikte yenilik, farklılık ve tecrübe
zenginliklerini de beraberinde getirmektedir (Eryılmaz, 2002: 4). Bu bakış açısıyla “evrimci”
klasik liberal düşünürler arasında gösterilen Mill (Yayla, 2003: 29), özgürlüğün halk içinde
“alt tabakalara” indirildiği takdirde, demokrasinin ciddi bir işlev görebileceğini ifade etmiştir
(Yayla, 2003: 179). Mill, güç ve yetkilerin dağıtılmasını, bunların nasıl paylaşılacağını ve
yerel yönetim örgütlenmesine neden gereksinme duyulduğunu belirtmekte, liberal yerel
yönetim kuramı genellikle bu görüşler üzerine temellendirmektedir. Yerel yönetimlerin
hizmet sunmalarındaki etkinlik konusu, Mill ‘in kuramında temel sorun olmuştur. Mill ‘in
savlarında yerel özgürlük konusu ise, genel olarak bireysel özgürlük sorunlarından ayrı
tutulmuş, ancak yeterli bir biçimde tanımlanmamıştır( Aydın ve Aydınlı, 2004: 3). Mill ayrıca
demokrasi ile yerel yönetimleri birbiriyle bağdaştırmakta, demokratikleşme için yerel yönetim
kuruluşlarının önemine vurgu yapmaktadır (Hill, 1974: 23). Ona göre yerel yönetim ile
demokrasi birbiriyle yakından ilintili kavramlardır.
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Halkın yönetim sürecine katılması Mill’e göre, yerel siyasal kurumlarda demokratik
sistemin temel unsurlarından her birinin hayata geçirilmesi için önemlidir. Yerel yönetimlerin
güçlü olması, halkın yönetim sürecine katılımının artmasına ve halkın siyasal süreç ve işleyişi
hakkında bilinçlenmesine yardımcı olurken, (Kösecik ve Özgür, 2005: 1)düşünüre göre yerel
siyasal katılım, yerel özgürlük ve yerel demokrasi yerel yönetimlere yetki devredilerek
gerçekleştirilebilir. Diğer bir anlatımla, etkin bir yerel demokrasinin varlığı için yerel
yönetimlere önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Nitekim halka en yakın yönetim birimi
olan yerel yönetimler, halkın istek ve düşüncelerini iletilebildiği, yönetimin yapmış olduğu
faaliyetlerden doğrudan haberdar olabildiği önemli demokratik mekanizmalardır. Mill, yerel
yönetimleri yönetsel ve siyasal sürece katılımın en önemli araçları olarak kabul etmiş ve yerel
yönetimlerin demokrasi ve etkin yönetimin sağlanması noktasında etkin birer mekanizma
haline getirilmesini desteklemiştir.
Robert Dahl’ın da vurguladığı gibi yönetim sürecine katılımın en demokratik yolu
yerel yönetimlerdir. Bu bağlamda, Dahl kültürel ihtiyaçların karşılanması noktasında,
kendilerine yetecek siyasal, ekonomik vasıtalara dayanan siyasal sistemlerin başarı şansını
daha yüksek bulmaktadır ve yerel demokrasi vesilesiyle, bütüncül demokrasilerin daha
sağlıklı gelişebileceği düşüncesi üzerinde durmaktadır. (Dahl, 2001: 157-15). Bu hususta Mill
ise yerel yönetimlerin halka demokratik ilke ve davranış alışkanlığı kazandırdığını belirterek,
bu kurumlara vatandaşların eğitimini sağlayan birer demokrasi okulu nitelendirmesinde
bulunmuş (Dahl, 2001: 180-181) ve yerel yönetimleri demokrasinin ayrılmaz bir parçası
olarak tanımlamıştır (Görmez, 1997: 69).
Mill ‘in yerel yönetimleri demokrasinin okulu olarak betimlediği dönemde Tolman
Smith ( İngiltere faydacıların reformlarına karsı çıkan ilk kişidir. Ona göre, gücünü geleneklerden
alan kurumlar olarak yerel yönetimler, demokratik seçim ilkesine aykırı ve gereksiz kuruluşlardır) ise

yerel yönetimleri, demokratik seçim prensibine aykırı, dolayısıyla gereksiz kuruluşlar olarak
nitelendirmektedir (Hill, 1974: 23).
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SONUÇ
Bireylerin özgürlüğünü insanlığın esas değeri olarak gören ve bunların zarar görmesini
engellemek için devletin toplumsal hayatın aşamalarından büyük ölçüde çekilmesini ve
piyasaların kendi haline bırakılmasını ve devletin buna saygı duymasını isteyen klasik liberal
düşüncenin en önemli isimlerinden birisi kuşkusuz J.S.Mill’dir. Özgürlük ekseninde gelişen,
birey odaklı liberal yaklaşımın demokratik mahiyeti sistem içinde bireyin kendisine giderek
artan oranda yer bulmasına imkân tanımaktadır. İkinci ve üçüncü şahıslara karşı bireyin
hakkına müdahaleye engel olma fikriyle başlayan düşünsel yolculuk, günümüzde,
küreselleşmenin de etkisiyle neredeyse tüm dünyaya hâkim bir ideoloji halini almıştır. Odak
noktasına birey, özgürlük, hürriyet, adalet, demokrasi kavramlarını yerleştiren liberal ideoloji
J.S.Mill ile ivme kazanmıştır. Mill bireycidir, aynı zamanda da yerelleşmeden yanadır.
Böylelikle demokrasiye geçişte başarı sağlanabileceğini belirten düşünür, “alt tabaka ”nın
sistem içinde daha çok yer almaya başlamasıyla, sesinin daha gür çıkacağını ve sistem içinde
kendisine daha sağlam yer bularak ve demokrasinin daha geniş kitlelere ulaşacağını belirtir ve
bu bakışı ile adem-i merkeziyetçiliğe işaret eder.
Mill, insan hayatının "başlıca bireyle ilgili olan" ve "başlıca devleti ilgilendiren" iki
yönünün bulunduğunu ve devlet yetkisinin artmasının insan özgürlüğünün zararına olduğunu,
özellikle devletin, birinci kısma karışımının özgürlüğü kısıtlayacağını belirterek yerel
yönetimlerin desteklenmesini ve güçlendirilmesini savunmuştur. Hatta yerel yönetimlerin,
merkezi yönetimin birer dairesi olması ve dolayısıyla personelinin hükümetçe atanması
halinde "yasama meclisi halktan kurulsa bile memleketin hür olmayacağını" belirtmektedir
(Mill ‘den aktaran, Görmez, 1997: 53).
Yerel yönetimlerin katılımcı demokrasi ve özgür düşünce ortamını güçlendirdiği genel
kabul gören bir inanış halini almıştır. Pratikteki uygulamaların başarısı bu inancın hiç de
haksız sayılmadığının göstergesidir. John Stuart Mill ‘in klasik yerel demokrasi savunusunda ileri
sürdüğü gibi; vatandaşlık bilincinin geliştirilmesinde, siyasal katılım olanaklarının sağlanmasında,
toplumun her kesiminden bireylerin yönetim sürecine müdahil edilmesinde, yurttaşlık bilincinin
geliştirilmesi noktasında yerel yönetimlerdeki özgürlük ortamının varlığına ve vazgeçilmezliğine
dikkat çekmektedir. Yerel demokrasi, siyasi katılımı sağlama yolunun ancak özgür ve demokratik bir
düşünsel ortam ile mümkün olabileceğini unutmamak gerekmektedir.
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Yerel yönetimleri, merkezi yönetimin sahip olduğu iktidara karşı özgürlüğü geliştiren
kurumlardan biri olarak nitelendiren Mill, etkin bir yerel demokrasinin varlığı için yerel
yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etmektedir. Mill, yerel yönetimleri
yönetsel ve siyasal sürece katılımın en önemli araçları olarak kabul etmiş ve yerel
yönetimlerin demokrasi ve etkin yönetimin sağlanması noktasında etkin birer mekanizma
haline getirilmesini desteklemiştir.
Çalışmada öncelikle özgürlük ve liberalizm kavramlarını açıklamaya çalışılmış ve
klasik liberal J.S.Mill bağlamında liberalizmin “yerelleşme” ye bakış açısını irdelemesi ile
devam edilmiştir. Çalışmada değinilen hususlar birey odaklı değerlendirmeler içermekle
birlikte, incelenen kavramlar ve görüşler ile yerel bazda toplumun nasıl daha ahenkli ve
istikrarlı bir yapıda hayatını sürdürebileceği noktasında, bahsi geçen hususların yol gösterici
olma özelliğini ortaya konulmuştur. Nitekim bireyin devlet otoritesi karşısındaki konumunu
sağlamlaştırması ve koruması maksadıyla siyaset teorisi çerçevesinde incelenmesi önem
taşımaktadır.
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ЖАСТАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
МАҢЫЗЫ

Алпамыс Рахымжанов ОРЫНТАЙҰЛЫ∗
ТҮЙІН
Адамның қоғамда жақсы қарым-қатынас құру, денінің саулығы, көңілінің сергек, жат
əдеттерден аулақ жəне жауапкершілік сезімі жоғары азамат болып өсуі үшін ‘дене
шынықтыру мен рухани саулық’ маңызды. Бұл мақалада ұлтымыздың бүгіні мен ертеңі
жастардың салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңызы мен қазіргі таңдағы
жағдайы қарастырылады.
ЖИІ ҚОЛДАНЫЛҒАН СӨЗДЕР: Денсаулық, дене шынықтыру, cауықтыру
кешендері
GENÇLERİN SAĞLIKLI YAŞAMINI OLUŞTURMANIN ÖNEMİ
ÖZ
İnsanın toplumda iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, özgüveni ve
sorumluluk duygusunun yüksek olması için bedensel ve ruhsal gelişim çok önemlidir.
Dolaysıyla bu makalede bir milletin bugünü ile geleceği olan gençlerin sağlıklı yaşam şeklini
oluşturmanın önemi ve günümüzdeki durumu irdelenecektir.
ANAHTAR KELİMELER: Sağlık, spor, spor merkezleri
THE İMPORTANCE OF CREATİNG A HEALTHY LİFESTYLE FOR YOUTH
ABSTRACT
For physical and mental development is very important to establish good relations with
human society, be healthy and behave honestly, self-confidence and a high sense of
responsibility. The future of every nation is youth. Thus, the importance of creating healthy
lifestyle for young people and the current status will be discussed.
KEY WORDS: Health, sport,sports hall
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1. ДЕНСАУЛЫҚ ҰҒЫМЫ
Денсаулық – мінез-құлықтың дұрыс қалыптасуының, бастаманың, ерікжігерінің, дарын мен табиғи қабілетті дамытудың ең маңызды алғышарты. Денсаулық
мəселесі жүзеге асатын сауықтыру кешендерінің толық мəнінде жүзеге асырылуы
адамның денесін өмір бойы жетілдіріп отыруына негіз жасайды. Онда жабдықталған
қондырғылар мен денесін шынықтырумен үнемі айналысу оқушы-жастардың бос
жүрмеу проблемасын шешудің, жат қылықтардың көрінісін болдырмаудың да тиімді
жолы.
Дана халқымыз: «Дені саудың – жаны сау», «Басты байлық – денсаулық»,
«Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі» - деп тегін айтпаса керек. Медицина
атасы Ибн Сина: «Күнделікті дене шынықтырумен шұғылданып жүрген адам ешбір
емді қажет етпейді», - деп өсиет қалдырған. Шығыстың ғұлама ғалымы Əл-Фараби:
«Жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін
десе, болашақ ұрпақ қамы жайында Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында:
«Қазіргі заманда кез-келген мемлекеттің жоғары тыныс-тіршілігін қалыпты ұстап
тұрудың аса маңызды шарты – адамдардың өздері, олардың ерік-жігері, қажыры, білімі
болып табылады», деген. Яғни, салауатты өмір салты мен дұрыс тамақтануды, тазалық
пен санитария ережелерін насихаттайтын пəрменді ақпараттық іс-шаралар жүргізілу
қажет. Өмір салтын теріс əдеттерден спортқа көшіру тиімді жолдардың бірі болып
табылады.
Дене шынықтыру – сауықтыру жұмыстарын жетілдіру мəселесін ғылыми
тұрғыда негіздеу, оның түп тамыры мен тарихи даму жағдайларынан бастап талдауды
қажет етеді. Сауықтыру кешендерін дене тəрбиесінің теориясы мен əдістемесінің
дамуы мен қалыптасуын тарихи тұрғыда талдап өтсек, оның бастау көздері антикалық
дəуірден-ақ бастау алғаны белгілі. Мысалы, Ертедегі Греция мен Римде дене тəрбиесіне
негізделген кешендер жүйесі болған. Спартада үстем тап балаларына əскери дене
тəрбиесі берілген. Құл иеленушілердің балалары 7-ден 18 жасқа дейін мемлекеттік
тəрбие мекемелерінде тəрбиеленген. Бұл мекемелерде дене тəрбиесіне ерекше мəн
берілген. Балалардың денесін шынықтыру, қолайсыз климат жағдайларына төтеп
беруге жаттықтыру, əскери жаттығуларға (жүгіру, секіру, күрес, жекпе-жек, найзаласу
т.б.) үйретілген. Ал ежелгі дүниенің жəне орта ғасырдың спорттық-сауықтыру
кешендеріне үңілсек дене шынықтыру мен спорт өзінің тарихи тамырымен өте тереңге
кетеді. Археологиялық қазба жұмыстары тас дəуірінде дене шынықтыру
жаттығуларына арналған кешендер болғанына мəліметтер беріледі. Мұндай кешендер
Үндістан, Мысыр, Орта Азия жəне Оңтүстік Америка жерлерінде табылған. Ежелгі
Грецияда дене шынықтру дамуын сипаттайтын айғақ бар, ол олимпиядалық ойындар.
Жалпы гректің жəне аймақтық ойындарды өткізу үшін көптеген стадиондар салынған.
Ал Х-ХІ ғасырларда дене шынықтыру жаттығуларының кейбір мақсаты өте баяу
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дамыған. Оған ХІ ғасыр шығыстағы сауда канализациясының крес жорығының жəне
соғыс серілерінің пайда болуынан басталуы себеп болған. Орта ғасырлардағы дене
шынықтыру жаттығуларының негізгі бағыты соғыс серілерін соғысқа дайындау болған.
Орта ғасыр кезеңінің аяғы феодалдық кешеннің құлдырауына буржуазиялық мəдениеті
жəне дене шынықтыру пайда болуына əкелген. Буржуазия европа мемлекеттерін өз
қолдарына батыл алып саяси билікті жаулап алып, капиталистік өнер кəсібін қызу
дамытып жатқан жерлерде ірі спорттық кешендерді салуға мүмкіндіктер пайда болды.
Европаның əр түрлі елдерінде спорттық кешендерді жаппай сала бастау тек 19ғасырдың аяғында басталған. Оған барлық жердегі жаппай спорттық қоғамдардың,
клубтардың құрылуы əр түрлі елдердегі спорттық байланыстардың дамуы
олимпиядалық ойындардың қайтадан өткізіле бастауы себепші болған. Ал
Қазақстандағы ең алғашқы спорт клубы Семейде пайда болған. 1912 жылы «Нептун»
спорт клубының құрылуы соның айғағы. Онда гимнастика, жүзу, семсерлесу т.б.
спорттың түрлері жүргізілген.
2. ДЕНЕ ТƏРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ
Дене тəрбиесі адамның денсаулығын нығайтып, күш-жігерін, ықпал ойын
арттырады. Дене тəрбиесі ертеде Грецияда, Римде едəуір дамығанын атап өттік. Сол
кезде Францияда Ф.Рабле, М.Монтель дене тəрбиесін ақыл-ой, біліммен бірге қарау
керек екенін насихаттаған. Чехтың ұлы педагогы Я.А.Коменский «Ұлы дидактика»,
«Ана мектебі» деген еңбектерінде балалар гигиенасы, денсаулығы, тамақ режимі
мəселелеріне, ойындары мен дене шынықтыру жаттығуларына ерекше мəн беріп, дене
тəрбиесі балалардың жас кезінен-ақ басталуы кажет екенін дəлелдеп, оны
педагогикалық процестің аса маңызды бөлігі деп қараған [1]. Ұлы педагог
К.Д.Ушинский дене тəрбиесін еңбекпен байланыстыра караған. Ол адамның ақыл-ойы
мен көзқарасының, күш-жігерінің қалыптасып дамуына еңбектің маңызын атап
көрсеткен. Гигиеналық жаттығулармен ұдайы шұғылдану, жүгіру, шаңғы тебу, жүзу,
кайық есу сиякты спорт ойындары мен арнаулы жаттығулар адамның тыныс алу
процесін күшейтеді, қан айналысын, зат алмасуын жақсартады [2,3].
Ендеше олай болса, "Салауатты өмір" салты деп нені айтамыз? Ол үшін
"салауаттылық" пен "өмір салты" деген ұғымдардың мəнісін анықтап алған жөн.
"Салауаттылық", яғни "Деннің саулығы" - Бүкіл əлемдік денсаулықты сақтау
үйымының Жарғысында көрсетілгендей дененің, моральдық жəне əлеуметтік
саулықтың, есендіктің толыққанды түрдегі жағдайы, "Деннің саулығы" - адамның
қоршаған ортаға байсалды, теңгерушілік қатынасын білдіретін дене мүшелерінің
қалыпты жағдайы.
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"Өмір салты" - адамның денелік, интеллектуальдық жəне еңбек əрекетін;
тұрмыстық өзара қарым-қатынасын; дағдысын, орныкқан мінез-құлық тəртібін, өмір
сүру қарқынын; бірсарынды жұмысы, демалысы жəне қарым-қатынас ерекшелігін
жатқызуға болады. Олай болса, "өмір салты" - деннің саулылығына нəтижелі ықпал
ететін "салауатты өмір сүру" үғымын білдіреді.

•
•
•
•
•
•
•

Қазіргі ғылым "салауатты өмір салтын":
ең жақсы үйлесімді тəртіп;
иммунитетті жэне денені шынықтыру;
дұрыс тамақтану;
орныкты өмір сүру əдеті;
зиянды əдеттің болмауы ("ауру қалса да - əдет қалмайды");
жоғары дəрігерлік белсенділік;
спортпен шұғылдану - деп түсіндіреді.

Қазақта "Деннің саулығы - бастың амандығы" - деген ұғым қалыптасқан. Олай
болса, салауатты өмір салты жəне оны тəрбиелеу мəселесі, көптеген ғасырлар бойы күн
тəртібіне қойылып келе жатқан əлеуметтік маңызы бар күрделі мəселе. Себебі, жаңа
XXI ғасырдың адамы - дені сау, рухы күшті, жан дүниесі таза адам болуы шарт.
Сондықтан, жастардың
салауатты өмір сүруін қалыптастыру - мемлекеттің
қамқорлығы. Дені сау адам - қоғамның маңызды құндылығы.
Деннің сау болуы - ол, яғни өмірді шексіз сүю, қуаныш сезіміне бөлену, өмірден
лəззат алу, əрбір таңды, күнді асыға ризашылдық көңіл-күймен тосу жəне кешкілік қамкөңілсіз, кіршіксіз тəтті ұйқыға кету, ең қажеттісі, өзіңді өзің сүю жəне күрмепеуден
басталады. Ол үшін, жастарды алдына өмірлік маңызды мақсат қоя білуге тəрбиелеу
қажет.
Философтардың айтуынша, бақытты адамдардың көңіл-күйі тек оларды
қоршаған қандай да болмасын өмірге ғана байланысты болып келмейтіндігі, сонымен
бірге сол өмір туралы адамның өз ойы қандай болатындығына да байланыстылығы.
Осындай көзқарас баланың өзін-өзі дұрыс бағыттап, күш-жігерін реттеп отыруына
көмектесуі мүмкін. Табиғат адам баласын жэне қуанышты өмір сүруге жаратса, ол оны
тайсалмай жəне төзімділікпен қарсы ала білуге дағдылануы қажет. Спортқа дағдылану
үшін сауықтыру кешендерінің маңызы зор.
Сауықтыру кешендеріндегі дене тəрбиесінің мақсаты – адам тұлғасының, оның
дене қасиеттері мен қабілеттерінің жан - жақты жетілуі, қозғалысты дағдылары мен
ептіліктерінің қалыптасуы, нəтижесінде тəн саулығын көтеру.
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Сауықтыру кешендерінде дене тəрбиесі арқылы салауатты өмір салтын
қалыптастыру да ғылыми еңбектер мен оқулықтар жазған П.Ф.Лесгафт, И.М.Сеченов,
А.Д.Новиков, Н.Н.Ефремов, С.М.Бажуков, И.М.Саркизов-Серазини, В.М.Бехтерова,
А.Г.Гусалов, И.Т.Назарова, Г.А.Ильин, И.Д.Зверова, Б.А.Воскресенский, О.П.Петров,
А.В.Косолапов, И.И.Брехман, А.М.Аршовский, М.М.Воронцов, В.П.Петленко,
Р.Артоманов, В.В.Колбанов, Е.О.Школа, В.Д.Санькин, В.В.Зайцев, К.А.Кулановты
ерекше атауға болады. Ал Қазақстандағы дене тəрбиесі ілімін жəне дене мүмкіндіктерін
дамыту ісін ұйымдастырып дамытушылар арасында Г.Белоглазов, М.Гуннер,
Д.Мудашко, В.Баканов, В.Зимин, М.Жайшыбаев, Г.Абдурахманов, Б.А.Тойлыбаев,
Алтын Жамбылқызы, Х.К.Сəтбаева, Ж.К.Нəлдібаева, Л.Г.Татарникова, Б.Төтенай,
С.Қосымбекова, Б.Басыбеков, М.Т.Тұрыскелдина, С.Тайжанов, А.Құлназаров,
Қ.И.Адамбеков, Б.У.Алимханов, Т.А.Акпаев, А.О.Аяшов, М.Б.Сапарбаев, Е.Уаңбаев,
Ж.Оңалбек, Т.Ж.Бекбатчаев, Ə.Ж.Тастанов, Қ.А.Атаев, Ж.М.Төлегеновтың еңбектерін
зор байлық деп айтуға болады. Бұл ғалымдардың зерттеу жұмыстары қазіргі таңда
Қазақстандағы сауықтыру жəне дене тəрбиесі саласында пайдаланылуда.
3. ҚАЗІРГІ ТАҢДА САУЫҚТЫРУ КЕШЕНДЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ
Қазіргі таңда сауықтыру кешендері арқылы оқушы-жастардың салауатты өмір
салтын қалыптастыру жұмыстарына үлкен мəн берілуде. Сауықтыру кешендерінің
негізгі міндеттеріне мыналар жатады: жалпы денелік дамуына ықпалы, табандылыққа,
ерлікке, батылдыққа тəрбиелеу.
Жалпы дене дайындығы барысында оқушы - жастар жеңіл атлетика, гимнастика,
шаңғы спорты, спорттық ойындар жəне жүзудің негізгі түрлерімен танысады. Бұл
оқушы-жастардың белгілі бір спорт түрімен айналысудағы денелік, техникалық,
тəсілдік жəне еркін қимыл-қозғалыстар жайында білім беріп, оның салауатты өмір
салтын қалыптастырады. Сауықтыру кешендерінің баламалас ұғымы ретінде
сауықтыру ғимараты немесе спорт ғимараты деп те атасада болады.
Спорт ғимараттары дене шынықтыру мен спорттың материалдық базасы
əлеуметтік инфрақұрылым обьектілеріне жататын дене шынықтыру-сауықтыру жəне
спорт ғимараттарының барлық түрлерінен құралады. Бірегей спорт обьектілері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жекешелендіріледі.
Спорт ғимараттары орналасатын аумақтары құзіретті мемлекеттік органдар
аталған ғимараттарды болашақта салуға арналған жерді ағымдағы игеру жəне
келешектегі резервте ұстау үшін нормативтік бөлу арқылы анықтауы мүмкін. Тұрғын
үй аудандарының спорт ғимараттарымен қамтамасыз етілу нормативтері Қазақстан
Республикасының заң актілеріне сəйкес белгіленеді.
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Сауықтыру кешендеріне баулуда «дене мəдениеті», «дене тəрбиесі», «спорт»,
«дене қуатының қалпына келуі», «дене қуатының тынығуы», дене қуаты дайындығы»,
«дене қуатының жетілуі», «дене қуаты білімі» т.б. түсініктеріне назар аударған жөн.
Сауықтыру кешендерінде білімділік міндеттері:
- тұрмыс жағдайында, еңбекте (жүру, жүгіру, секіру, лақтыру, өрмелеу, ауыр
заттарды көтеру, алып жүру т.б.) жəне əскери-қолданбалы сипаттағы қимылдарда
(кедергілерден өту, шаңғымен жүру, күрес элементтері, т.б.), табиғи қозғалыстарда
өмірлік маңызға ие қозғалыс дағдыларын қалыптастыру;
- қозғалыстың берілген өлшемдеріне сəйкес күшті саналы түрде реттей білуді
қажет ететін жаттығу техникаларын меңгеру есебінен қозғалыс тəжірибесін молайту;
- күрделендірілген жағдайда дененің қозғалыс қимылдарын басқару
қабілеттілігін, оның ішінде қозғалыстың жаңа түрлерін меңгеруді дамыту;
- дене қызметінің барлық түрлерін меңгерудің саналылық негіздерін қамтамасыз
ететін білім жүйесін қалыптастыру.
Сауықтыру кешендерінде тəрбиелік міндеттері болса – денені үйлесімді
қалыптастырумен бірге оқушы-жастарды адамгершілік, ақыл-ой эстетикалық жəне
еңбек тəрбиесіне баулу.
Сауықтыру кешендерінің классификациясы: № 1
Сауықтыру кешендері

Жеке

ашық

Спорт ойындарына
арналған футбол,
регби, допты хоккей,
ат спорты, ипподром,
жеңіл атлетика,
конькимен жүгіру,
алаңдар, тау шаңғы,
мылтық ату.

кешенді

жабық

Спорт залдар,
бассейн, манеждер,
ату түрлері,
шахмат, дойбы
клубтары, тенистік
корттар.

ашық

Стадиондар,
спорттық ядролар,
кешенді алаңдар,
бассейндер, шаңғы
стадиондары, тау
шаңғы стадионы,
яхта клубтары.

жабық

Стадиондар,
спорт сарайлары,
көп залды
спорттық
кешендер,
универсалды
спорт зал, дене
шынықтыру
залы.
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Сауықтыру кешендері құрылымы, схемасы: № 2

Сауықтыру кешендері

Негізгі спорттық
кешен

Көрермендер үшін
арналған кешен

Қосалқы спорттық
кешен

Спорттық алаңдар,
жеңіл атлетика
алаңдары

Трибуна, орындықтар

Душ, əжетхана,
ванна, киім
ауыстыратын
бөлмелер,
медициналық
бөлмелер, директор,
əкімшілік
қызметшілері

Сауықтыру кешендері арқылы салауатты өмір салтын тəрбиелеу процесі өте
күрделі жəне көп қырлы, оған оқушыларды дайындау үлкен шыдамдылықты қажет
етеді. Салауатты өмір салтына оқушыларды əзірлеудің барлық тəрбиелік
құндылықтарына айрықша маңыз беріледі, бірақ барлық тəрбие жөніндегі іс-əрекеттер
жемісті бола бермейді. Қазіргі уақытта осы бағытта дайындау жұмыстары əр түрлі
денсаулық сақтау мекемелерінің жəне бұқаралық спорт сауықтыру кешендерінің
ұйымдастырған іс-шаралары арқылы жүзеге асырылып отыр. Сауықтыру кешендеріне
бұқара қауым сауығу мақсатында шынығуға келеді.
Шынығу – көп аурудың алдын алады, ұзақ уақыт еңбекке жарамдылықты
арттырады, жалпы ағза мүшелерінің физиологиялық функцияларын жақсартады. Бізге
дене жаттығуларының емдік қасиеті бұрыннан мəлім жəне ол дəлелденген: денеге, жандүниеге, ақыл-ойға кешенді ықпал етеді. Ж.Ж. Руссо: "Жүру жəне қозғалыс ми мен
ойдың жұмыс істеуіне ықпал етеді" - дейді [4].
Салауаттанудың даму жəне қалыптасу кезеңдеріне шолу жүргізсек:
I - кезең, салауаттану - дені сау адамның денсаулығын сақтаудың, нығайтудың
заңдылықтарын, тəсілдерімен тетіктерін зерттеу жөніндегі ғылым. (И.И.Брехман).
II
- кезең, Самалогия ілімінің дамуы. Организмнің ауру түрлеріне карсы
күресудегі мүмкіндіктерімен күресу тəсілдері анықталды (В.П.Петленко).
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III
- кезең, гигиеналық - медицина тəжірибелерінің қорытындысы. Ауру
түрлерінің алдын алу мүмкіндіктеріне байланысты əлеуметтік, гигиеналық,
психологиялық деңгейде денсаулықты сақтау жəне нығайту іс-əрекеттері жүйесін
жасау жөніндегі ғылыми түсініктер дамыды.
IV
- кезең, клиникалық-медицина тəжірибелерінің қорытындысы - адам
организмінің ауру түрлерінің, олардың себептері, емдеу жолдарының зерттелуі,
сауықтыру мүмкіндігінің анықталуы.
V - кезең, классикалық кезең адам денсаулығының маңыздылығы, оны алдың
алуы, сақтау қажеттілігі жөніндегі ой пікірлердің дамуы. (Гиппократ, Əбу Əли Ибн
Сина жəне т.б.) [5].
Кезінде Əбу Əли Ибн Сина (980 - 1037 ж.) өзінің "Дəрігерлік ғылым ережелері"
еңбегінде, ұзақ өмір сүрудің тиімді жолы, ауруды емдеу жолы емес, денсаулықты
сақтау мен нығайту екенін атап көрсеткен болатын. [4].
Біздің көзқарасымызша, "Салауатты өмір сүру салтына" 3 идея негіз бола алады:
“дене үйлесімділігі”, “жан тазалығы”, “ақыл-ойдың айқындылығы”. Бүл үшеуі тəрбие
жүмысының мақсатын анықтау мен оны ұйымдастырудың негізгі қазығы, дінгегі жəне
жастардың өзін-өзі тəрбиелеуінің жетекші бағыты болуы тиіс. Ол үшін мұғалімнің өзі
осы идеяның маңызды жетекшісіне айналуы тиіс. Ол өзінің педагогикалық əрекетін
"Ақиқат, Жақсылық, əдемілік" заңына байланысты атқаруы жəне соған сай өзі де өмір
сүре білуі тиіс. Сонда ғана ол ақиқат дүниеге айнала алады.
Салауатты өмір сүру идеясы жəне əдістемесі бүкіл тəрбие жұмысының өзегіне
айналуға міндетті. Ол тəрбие процесінің нəтижесін жоғары көтереді. Ол үшін
тəрбиешілер салауатты өмір сүруді ынталандыру жəне оның жүйесін құруы қажет.
Ендігі жерде қарастыратын мəселе салауатты өмір сүрудің негізгі принципі - бұл
еш ауруға шалдықпай, дертке жеткізбей-ақ, алдын-ала мол денсаулық көзін ашу.
Баяғыда Лұқпан Хакімнің: "Өмірде байлық қымбат па, жоқ даңқ қымбат па?" – деп
сұраған екен. Ол біраз ойланып тұрып: "Байлық та, даңқ та адам баласын бақытты ете
алмайды. Біле білсендер ауру ханнан дені сау қайыршы бақытты. Ал бақыт дегеніміз
не? Əрбір адамзат өзінің күш-жігерін халқына, өз еліне, ұрпақ тəрбиесіне жұмсап,
ақылды, парасатты жəне денсаулығы зор болса ғана бақытты", - деген екен. Салауатты
болашақты ойлайтын болсақ, жастарды СПИД, ішімдік, есірткі, экологиялық зардаптар
секілді əр түрлі аурулардан сақтау қажет. Ал өсіп келе жатқан ұрпақтың денінің
саулығы, көңілінің сергек, осы бастан жат əдеттерден аулақ болып өсуі үшін қолда бар
мүмкіндікті пайдалана білуіміз жəне бұл мүмкіндіктер денсаулық саласында алдын алу
шарасын жүзеге асыратын жəне сауықтыру кешендері барысында орындалатын
жүйелерді дамыту қажет.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасы əлемдегі өркениетті елдермен терезесі
тең мемлекет ретінде халықаралық ықпалдастыққа бет бұрып, саяси экономикалық
мəселелерді ұлттық мүддеге орайластыра отырып, тиімді даму жолдарымен жүріп
келеді. Сондай ақ, көптеген зерттеулерде дене тəрбиесі мен салауатты өмір салтын
қалыптастыру мəселелері Қазақстанда жəне Ресейде өз деңгейінде қарастырылып, ал
сауықтыру кешендері мəселесі бұл ғылыми аймақта аз қарастырылған. Бүгінгі
сауықтыру кешендері Қазақстанда жеткілікті деңгейде құрылған, бірақта онымен
бұқара қоғамның айналысу деңгейі өте аз. Сауықтыру кешендерінің басым көпшілігі
коммерциялық негізде пайдаланылуда, сонымен қатар мемлекет қарамағындағы
сауықтыру кешендеріне оқушы-жастардың мүмкіншілігі болмайды. Өйткені олардың
өзіне насихат жұмысы аз атқарылады. Бұл практикадағы жəне ғылыми-педагогикалық
əдебиеттердегі жағдайын зерттеуімізде бірқатар қарама-қайшылықтарды көрсетеді.
Сауықтыру кешендері арқылы оқушы-жастардың салауатты өмір салтын
қалыптастыруда халықтық педагогика материалдарын пайдалануға бүгінгі өмір
талабына сай ұйымдастыруға қажетті жəне оның ғылыми-практикалық негіздері,
мазмұны мен əдістемесінің болмауы байқалады. Оған қоса тиімділік, сапалық,
нəтижелік көрсеткіштердің жоқтығы біздің зерттеу тақырыбымызды «Сауықтыру
кешендері арқылы оқушы-жастардың салауатты өмір салтын қалыптастыру» деп
таңдауымызға негіз болды.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭТНИКААРАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
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ТҮЙІН
Автор мақалада этникалық топтар арасындағы ішкі өзара əлеуметтік қарымқатынастардың маңыздылығын атап көрсетеді. Тəуелсіз Қазақстандағы этносаралық
қатынастардың оң дамуының себептеріне тоқталады. Этникаарық қатынастарды
конструктивті шешуде Қазақстанның тəжірибелілігі атап көрсетіледі.
Этнос, Қазақстан, Xалық
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ANTROPOLOJİK ASPEKTİLERİ
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Yazar makalede etnik grupların kendi aralarındaki sosyal ilişkilerin önemine değinmekte,
dolaysıyla bağımsız Kazakistan’ın etnik aralık ilişkilerin olumlu yöndeki gelişmelerin
sebepleri üzerinde durmaktadır. Bunun yanı sıra, etnikler arası yapıcılık meselelerinin çözümü
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THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ABSTRACT
This article describes importance of social interactions between ethnical groups. The positive
reasons of interethnic relations in Independent Kazakhstan are mentioned. The experience of
Kazakhstan in constructive solutions of ethnical relations also took place in this article.
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1. ЭТНОС МƏСЕЛЕСІ ЖƏНЕ ЭТНОСТЫҚ ҚАТЫНАСТАР
Жер шарында 2 мыңнан астам ұлттар мен этностар бар. Олар 5 мыңнан астам
диалектілерде сөйлейді. 330-ға жуық этностың 1 млн. жəне одан көп өкілдері бар. Ал
қалған 1700-ден астамы 1 млн-ға жетпейтін адамы бар аз санды этностар қатарына
жатады. Осыншама көп санды ұлттар мен этностар əлемде 200-ден астам мемлекет
біріккен. Сондықтан əлем мемлекеттерінің 90%-ы көп ұлтты немесе көп этностық
мемлекет болып табылады. Мақала барысында қолданылатын басты ұғымдар “Ұлт”
пен “этнос” туыстас, бір-біріне жақын. Ұлт – қалыптасқан тілі, ортақ мəдениеті,
біріктіруші салт дəстүрлері мен діні бар антропологиялық ортақ бет-бейнесі, белгілі бір
территориялық кеңістікте топтасқан адамдардың тарихи қалыптасқан əлеуметтік
бірлестігі. Ұлт пен этнос ұғымдарын бір-біріне жақын, қос ұғымды алмастыра
пайдалану обьективті шындықты бұрмалау болмайды, əлеуметтік шындықтан
алыстатпайды. Этностан айырмашылығы сол ұлттар этникалық белгілерге қоса саяси,
экономикалық жəне əлеуметтік белгілерге ие болады. Дегенмен, саясаттану
ғылымдарының докторы, профессор Борбасов С. пікірінше əліде философиялық жəне
саяси-əлеуметтік ой пікірде ұлт, этнос категориялары туралы бір арнаға тоғысқан
түсінік қалыптаспаған [1, 22 б.].
Қазіргі ғылыми əдебиеттерде этнос мəселесін, этностық қатынастар мен
этностық қозғалыстарды зерделейтін əлеуметтану, философиялық, саясаттану,
мəденеиеттану, тарихи-этнологиялық жəне психологиялық зерттеулер басым. Бұл
туралы Ю.В.Бромлей [2], Л.Н.Гумилев [3], М.М.Сужиков, Н.Масанов, М.Тəтімов,
К.Марданов, Ə.Нысанбаев, Б.Аяғанов, Ш.Құрманбаева, М.Əшімбаев, А.Бижанов,
Е.Ертісбаев, С.Жүсіпова, Р.Қадыржанов, А.Нұрмағанбетов, Е.Қарин, С.Кушкумбаев,
Г.Насимова, Р.Нуртаза, Г.Нурымбетова, А.Рахимова, Д.Сатпаев, Б.Султанов,
А.Шоманов, Г.Малинин жəне тағы басқа қазақстандықтардың еңбектерінде кездеседі.
Қазақстан əлемдегі көп ұлттар қоныстанған мемлекеттердің бірі. Онда тегі, тілі,
мəдениеті əр түрлі, бірак тарихи тағдыры ортақ 130 ұлт пен ұлыстың өкілі (этностар)
тұрады. Оларды үш топқа жіктеуге болады:
1) мемлекетқұрушы жергілікті қазақтар;
2) ТМД аумағында тұратын ұлттар тобы
(орыстар, украиндар, белорустар мен молдавандар т.б.);
3) алыс шет елдерде тұратын ұлттар тобы (немістер, поляктар, еврейлер,
кəрістер, гректер т.б.).
Қазақтар - елдің байырғы тұрғындары жəне мемлекетті қалыптастырушы этнос,
ал қалған халықтардың өкілдері Қазақстанға əр түрлі себептермен жəне белгілі бір
тарихи кезеңдерде көшіп келгендер. Осыған байланысты, республика халқының көп
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ұлтты (полиэтностық) құрамы - жаппай көші-қонның нəтижесі деп тұжырымдауға
болады.
Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мəліметтеріне сүйенсек,
2009 жылғы халық санағының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасы
халқының саны 16009,6 мың адамды құрады.
Санақаралық кезең ішінде республика халқының саны 1028,3 мың адамға өсті,
өткен 1999 жылғы санақпен салыстырғанда халық санының өсімі 6,9% құрады.
Қазақтар саны өткен санақпен салыстырғанда 26,0%-ға өсті жəне 10096,8 мың
адамды құрады. Елімізде өзбектер саны 23,3%-ға өсіп, 457,0 мың адамды, ұйғырлар –
6,8%-ға өсіп, 224,7 мың адамды құрады. Орыстар саны 15,3%-ға азайып, 3793,8 мың
адамды құрады, немістер - 49,5%-ға азайып, 178,4 мың адамды, украиндар – 39,1%-ға
азайып, 333,0 мың адамды, татарлар – 18,0%-ға азайып, 204,2 мың адамды, басқа
этностар - 4,8%-ға азайып, 721,7 мың адамды құрады.
Ел халқының жалпы санындағы қазақтардың үлесі 63,1%-ды, орыстар – 23,7%ды, өзбектер – 2,9%-ды, украиндар – 2,1%-ды, ұйғырлар – 1,4%-ды, татарлар – 1,3%-ды,
немістер – 1,1%-ды жəне басқа этностар – 4,5%-ды құрады [4]. Еуропалық ұлт өкілдері
елімізде кеміп, өзбек ұлты өсімділігің байқатып отыр.
Қазақтар бүгінде өз атамекенінде негізгі басымдылық танытып, моноұлттық
мəртебеге ие болып отырғаны əлеуметтік шындық.
2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНОСТЫҚ МƏСЕЛЕЛЕР
Көп ұлттардың атамекеніне айналған Қазақстан Республикасында ұлтаралық
қатынас ерекше көңіл аударуды қажет ететін мəселелер қатарына жатады. Қазақстан
жерін мекендейтін халықтардың достық, туысқандық қарым-қатынасы, оларды біртұтас
мақсатқа жетелейтін жетекші ұлттық мүдде болуы қазіргі саясаттың маңызды бөлігіне
айналды. Ұлттық мүдде дегеніміз сол ұлттың рухани, əлеуметтік, қоғамдық дамуында
шешуші роль атқаратын оның басты белгілері. Біздің пайымдауымызша бүгінгі күні
қазақ халқының мемлекетқұрушы ұлт ретінде оның басты мүдделері –
тəуелсіздігіміздің нығаюы, жеріміздің тұтастығы, тіліміздің дамуы, дініміздің сақталуы,
салт-дəстүріміздің өркендеуі жəне атамекенімізде қоныстанған өзге ұлт өкілдеріне
ұлттық құндылықтарының сақталуына мүмкіндігінше жағдай жасау.
Бүгінгі күні Қазақстан тұрақты мемлекет. Этносаралық қатынастың оң
дамуының себептерінің бірі Қазақстанның құқықтық мемлекет болуында. Республика
территоиясында тұратын барлық халықтарға этносына, діни сеніміне, саяси көқарасына
3
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қарамастан тең құқық пен бостандық берілген. Əрбір Қазақстан азаматының мəдени,
рухани дамуы қамтамасыз етілген, ана тілінде сөйлеп түсінісуге, этностық мұраларын,
дəстүрлері мен рухани бағдарларын сақтап көбейтуге құқығы бар. Қазақстанның негізгі
заңы Конституця нəсілдік белгілері, этностық тілге, дінге қатысы бойынша қандай-да
бір кемсітуге тыйым салады, ана тілінде сөйлеуге, мəдениетін қолдауға жəне басқа да
көптеген бостандықтар мен құқықтарға кепілдік береді. Осыған байланысты Қазақстан
Республикасы Конституциясының «этносаралық келісімді бұзуға қабілетті кез-келген
əрекет конституцияға қарсы деп танылады» деген 38 бабының 2 тармағында, бұл өте
маңызды [5, 38 б.].
Қазақстан көп ұлт өкілдері шоғырланған республика болғандықтан, əрбір ұлт
өкілдерінің ол үлкен, яғни сан жағынан көп не аз болғанына қарамастан олардыың
өзіне тəн ұлттық ерекшеліктеріне сыйласымдылықпен қарайды. Себебі, олардың
ұлттық мəдени, тіл, əдет-ғұрып, дəстүр, шаруашылық, психологиялық ерекшеліктерін
ескермеу, талап тілектеріне немқұрайлық таныту, тікелей не жанамалай түрде болсын
ұлттық мүдеге шек қою ұлт өкілдері арасында араздық, алауыздық туғызатыны белгілі.
Этносаралық қатынас дегеніміз этностар, этникалық топтар арасындағы ішкі
өзара əлеуметтік қарым-қатынастар. Бүгінгі күні этникааралық қатынастар саласында
келісім мен бейбітшіліктің осалдығын мойындау қажет, өйткені олар адамдар
арасындағы қатынастардың өте нəзік саласы болып табылады. Этносаралық
қатынастарды реттеу мəселесінің тарихи тамыры тереңде жатыр. Бұл мəселелер
əлемнің көптеген елдерінде кездеседі. Қазақстанда одан тыс қалған жоқ.
Елдегі этносаяси жағдайды талдай келе Н.Ə.Назарбаев этникааралық
қатынастарға байланысты сұрақтарды шешудің үш тəсілің атап көрсетті. «Бірінші –
кейбір елдер басып-жаншу саясатын жүргізеді» бұл көп этносты тұрғыны бар, қоныс
аударғандарды бауырындай құшақ жая қарсы алған Қазақстан халқына тəн емес.
Екінші - өз-өзімен шешіледі деп сеніп, этностық сұрақтарға ешқандайда мəн бермеу.
Бірақ бұл тығырықтан шығармайды. Тек үшінші жол көлемді еңбек етіп, тер төгуді
қажет ететін біз таңдаған жалғыз дұрыс жол. Бұл жанасу нүктесін іздеу, халықтар
арасындағы келісім мен сенім аясын кеңейту [6, 45 б.].
Өткен ғасырдың басында теориялық тұрғыда негізделген бұл қағидаға Кеңес
үкіметі назар аудармады, ал ғалымдар ұлт мəселесін көтеруге «ұлтшыл» деп
айыпталудан қауіптеніп, бұл маңызды мəселенің өткір тұстарын айналып өтті. Осы
жағдай бұрынғы Кеңес Одағында ұлттық проблемаларыдың шешілмеуі, шамадан тыс
жинақталуы нəтижесінде қоғамның этномəдени өмірі бұзылды, этностар өздеріне тəн
этникалық ерекшеліктерің жоғалта бастады. Таулы Карабах оқиғаларың алмағанда, тек
Қазақстанның өзінде 1979 жылғы Ерейментау оқиғасы, 1986 жылғы желтоқсан
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оқиғалары осы құбылыстың нəтижесі. Ақиқатына келсек, сан жағынан аз ұлттардың
белгілі бір тарихи кеңістік пен уақытта жойылуына, жоғалуына əкелді. Ұлттық
мемлекеті бар қазақ халқы да ұлттық дағдарысқа душар болды. Əр ұлт үшін басты
құндылық ана тілі, сол кезеңде қазақ тілі күнделікті тұрмыстық қатынас тіліне ғана
айналды, мемлекеттік қарым қатынас ресми құжаттар жəне ғылым тілінен біртіндеп
ығыстырылып шығарылды. Мемлекеттік саясат 1930 жылдан бастап тіл мəселесін
ескермеді, соңғы 40-50 жыл бойы Қазақстанның қоғамдық өмірінің барлық саласынан
қазақ тілі ығыстырылды жəне қазіргі дейін орны толмай отыр. Себебі, қазақ тілі
əлеуметтік қажеттілік жоқ салдарынан қызметтік мəні төмендеп, қазақ тұрғындарының
кейбір бөлігінің ана тілің білмеуі мен меңгермеуіне əкелді. Сонымен, елдегі
тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында болған мемлекеттіліктің жаңғыруының күрделі
үрдісі этностық сана мен қазақ тілі мəртебесінің жаңғыруымен тығыз байланысты.
Кеңес Одағы ыдырар алдында елде бұрын байқалмаған толқулар күшейді.
Н.Назарбаев «Ғасырлар тоғысында» кітабында: «Ең қауіптісі — олар таза ұлттық cипат
ала бастады. Ұлт мəселесінің соншалық асқындауы əуелі теориялық дəрменсіздіктен
етек алды», — деп жазды [7]. Ал XX ғасырдың соңында тек Кеңестер елінде ғана емес,
бүкіл əлемде ауқымды ұлттық оянудың үдере бас көтеруі басталған болатын. Бүгінде
Қазақстан жаңа дəуірге бейімделген өзіндік жолын таңдап алды. Тəуелсіз Қазақстан
мемлекеті басшылығы өзгерген жағдайға сəйкес жаңа мемлекет құра отырып, қоғамда
жаңа қатынастар жүйесін қалыптастыру мен жетілдіру бағыты қажеттілігін күн
тəртібіне қойды. Қазақстандық ғалымдар əлемдік ұлт мəселесіне қатысты тəжірибені
зерттеп, өзіне тəн ұлттық, діни ерекшеліктері бар Қазақстан жағдайында мəселені
шешу жолдарын іздеді.
3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАҒЫТЫНДА СТРАТЕГИЯЛАРЫ
«Қазақстан – 2030» стратегиялық даму бағдарламасында ұзақ мерзімді басым
мақсаттар мен оларды іске асыру стратегиялардың аясында ұзақ мерзімді жеті
басымдықтың екіншісі ретінде ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы атап
көрестіледі. [8]. Ішкі саяси тұрақтылық жəне қоғамды біріктіру ұлтаралық қатынастар
саясатында, ел ішіндегі тұрақтылықты сақтауда басты бағдарлама болатыны айқын.
Қазақстандықтар үшін əлеуметтік саладағы негізгі құндылық - ұлтаралық
таулықты сақтау, көп ұлттардың өкілдері бар Қазақстан жағдайында бірін бірі түсіну,
сену мен құрметтеу жəне азаматтық келісімді орнықтыру. Ұлтаралық татулық
сақталмайынша, азаматтық келісім болмайынша экономикалық даму, саяси
тұрақтылық, халықтың əл-ауқатын көтеру мүмкін емес. Ұлтаралық тұрақсыздықтан,
шиеленістен ешбір ұлт өкілдерінің ұтып шыға алмайды.
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Бірқатар посткеңестік мемлекеттегі сияқты қазіргі Қазақстандағы өзінің реттелуі
мен шешілуін қажетсініп отырған бірқатар мəселелер Кеңес Одағынан қалған
салдарлардың бірі. Ұлтаралық қатынастардың объективті шешілмеуі оның
ыдырауының басты себептерінің бірі болған еді. Тоталитарлық-саяси əдістермен
біріктірілген қауым, идеологияландырылған кеңестік мəдениет, ұлт саясатындағы бір
ұлтты жоғары қою арқылы, екіншілерін төмендету, империялық жəне ұлыорыстық
көңіл күй тек саяси ғана емес, экономикалық жəне əлеуметтік сипатта іс жүзіне
асырылды.
Тəуелсіздіктерін алған жас мемлекеттер жағдайында аталған қысымдылықтан
шығып,
əлеуметтік-психологиялық
парасаттылыққа
ұмтылысы
артты.
Парасаттылықтың астарында əрбір қазақстандықтың өзін, ең алдымен, қазақстандық
екендігін, сонан кейін өз ұлтының перзенті екендігін сезіну, сол арқылы ғана ұлтаралық
қарым-қатынастың жоғары мəдениетіне көтерілу жатыр. Өзін-өзі тану жəне құрметтеу
арқылы ғана шынайы ұлттық келісім мен шынайы саяси жəне қоғамдық тұрақтылыққа
қол жеткізуге болады. Сондай заңды негіздің бірі қазақстандық патриотизм, өз еліне
деген құрмет, сенім. Қазақстандық патриотизм ұлтаралық келісімнің іргетастық негізі,
қоғамдық сана мен əлеумет мəдениетінің айқындалған маңызды жəне қажетті
құбылысы.
Ұлтаралық, этностық топтар арасындағы келісім, барша азаматтың нəсіліне,
ұлтына, діни сеніміне қарамастан қашанда бір-бірін түсінуге, көмекке келуге əзірлігі,
оған əлеуметтік-психологиялық бағдарлануы зор əлеуметтік, саяси, мəдени тəрбиені
қажет етеді. Дер кезінде бағдарлау, бағыттау, əлеуметтік бақылау жұмыстары да
қоғамдық қажеттілік.
Кеңес Одағында «бір қазанда қайнату тəжірибесі» арқылы жаңа қауым «кеңес
халқын» қалыптастыру деп аталатын ескі тұжырымдама Қазақстан үшін тиімсіз еді.
Осындай жағдайда Қазақстан басшылығы басқа елдер тəжірибесін есепке ала отырып,
тыңнан жол іздеді. Қазақстан халықтарының Ассамблеясы осындай ізденістен туды.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан халықтары Ассамблеясын
құру туралы» Жарлығымен елдегі қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді
нығайту мақсатында 1995 жылы наурыздың 1 құрылған. Қазақстан Халықтары
Ассамблеясы (ҚХА) – Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы кеңесші орган.
ҚХА-ның мақсаты – республикалық оқиғаларға баға беру жəне саяси жағдайларға
болжам жасау негізінде қоғамдағы ынтымақты қамтамасыз ететін іс-тəжірибелік
ұсыныстарды ойластыру, республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын
қорғау кепілі ретіндегі қызметіне атсалысу. Ассамблея: мəдени-ағартушылық – тілдер
мен ұлттық мəдениеттерді, салт-дəстүрлерді қайта жаңғырту жəне насихаттау;
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тəрбиелік – қазақстандық жəне ұлттық отан сүйгіштікті қалыптастыру; ұлтаралық
қатынастарды қадағалау негізінде ұлтаралық татулық пен келісімді нығайту;
Қазақстанды мекен еткен ұлт өкілдері арасында достық қарым-қатынастардың дамуына
негіз болатын мемлекеттік саясат жүргізу жөнінде ұсыныстар дайындау ісімен
айналысады.
2003 жылы 23 желтоқсанда Қазақстан халықтары Ассамблеясының 10
сессиясындағы баяндамасында, Н.Ə.Назарбаев « Біз, еліміздің басты жетістігі ұлтаралық қатынас келісімі, біздің ортақ үйіміздегі тұрақтылық пен бейбітшіліктің
орнауы болып саналады деп айтқанымызда, бұл тек жай ғана ақиқат емес. Бұл тұрақсыз
дүниедегі елеулі табысымыз. Мұнда Қазақстан халықтары Ассамблеясының ролі мен
еңбегі өте жоғары»,- деп бағалады.
Ұлтаралық бірлік пен берекені баянды ету қазіргі жаһандану заманында əлемдік
күрделі мəселенің бірі ретінде танылып отыр. Қоғамдық өмірдің бұл саласындағы
жүйелі еңбек əлемдік этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісін қалыптастырып
отыр. Тəуелсіз ел болғалы қазақ жеріне əр кездері əртүрлі себептермен қоныс тепкен
100-ден астам этнос өкілдерінің еркін өмір сүруіне жан-жақты жағдай жасалып, сан
алуан еңбек саласында қоғамға пайдалы қызмет етуіне мол мүмкіндік берілді.
Бүгінде Қазақстан халықтарының Ассамблеясы этносаралық қатынастады
үйлестіретін қоғамдық инстиут ретінде 471 өңірлік ұлттық мəдени орталықтар
жұмысын реттеп отыр. Мемлекет 19 республикалық пен аймақтық этностық газетті,
радио мен телебағдарламаларды, 6 этностық театрдың қызметің қолдауда.
Республикада əр этностардың мəдениет
күндері, діни мейрамдарымен қатар
балалардың шығармашылық фестивальдеріде назардан тыс қалмайды [9].
Этникаарық қатынастарды конструктивті шешуде Қазақстанның тəжірибесі мол.
Ұлтаралық қатынастарды жетілдіру, үйлесімділікті қалыптастыру Қазақстанның
жетістігі ғана емес, басқа көршілес елдер үшін де жаңа даму үлгісі ретінде қабылданып,
бағаланды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Ел Президенті 2011 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында «...біздің ең басты
құндылығымыз - берекелі бірлігіміз», деп атап көрсеткен. Сонымен қатар ел тағдыры
үшін елеулі мəселе үнемі оның ғылыми зерттелуін, проблемалық қырларының дер
кезінде ғылыми ортада танылып талқылануын, қоғамдық ортадағы əлеуметтікпсихологиялық ахуалдың бағдарлануын, өмірлік құбылыстардың адамгершілік,
əлеуметтік мəдениет тарапынан бағалануын, сол негізде қажетті жəне тиімді
шешімдердің қабылданып іске асырылуын талап етеді.
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Осы тұрғыдан қарағанда əлеуметтану ғылымының əлеуметтіу антропологиялық
əдіснамасының маңызы зор. Оның негізінде əлеуметтік қатынастар мен мінезқылықтардың, іс-əрекеттердің өмірлік жəне қоғамдық мəні, адамаралық, этносаралық,
əлеуметтік топтараралық өзарабайланыстар мəдениеті, саяси жəне азаматтық
ұйымдараралық қатынастардың моральдық-адамгершілік қырлары, əлеуметтік сана
мəселесі жатыр.
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YETİŞKİNLERE YÖNELİK OKUMA YAZMA KURSUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ

Dr. Hatice KADIOĞLU∗
Öz
Araştırma İstanbul ili, Esenler ilçesi Engin Can Güre İlköğretim Okulu’nda 2010-2011 ve
2011-2012 eğitim öğretim yıllarında açılan sekiz farklı yetişkinlere yönelik okuma yazma
kursunun, kurs öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla
yapılmıştır. Kurslarda görev alan toplam sekiz sınıf öğretmeniyle yarı yapılandırılmış
görüşme yapılmıştır. Kurslardan üç tanesi ikinci kademe yetişkin okuma yazma kursu iken
beş tanesi birinci kademe yetişkin okuma yazma kursudur. Adı geçen okulda açılan yetişkin
okuma yazma kursları kolaylaştırılmış okuma yazma kursları (KOYE)’dır. Kurs öğretmenleri
okuma yazma kursu süresince sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Okuma yazma
kursuna yönelik öğretmenlerin önerileri alınmıştır. Öneriler arasında kurs süresinin
uzatılması, kursiyerlerin eğitim materyallerinin yeniden düzenlenmesi yer almaktadır.
Araştırmacının önerileri ile çalışma sona erdirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yetişkin okuma yazma kursu, öğretmen görüşleri, yetişkin eğitimi.
READING-WRITING (LITERACY) EDUCATION TEACHERS’ OPINIONS ON
ADULT LITERACY COURSES
Abstract
The aim of the study was to observe what reading-writing (literacy) education teachers’
opinions were for adult literacy courses. The teachers of the research was formed of eight
primary teachers who had a duty on adult courses selected from a primary school which was
called Engin Can Güre Primary School in Esenler district of İstanbul province . The courses
was done in 2010-2011 and 2011-2012 seasons. Three courses were called second stage of
adult literacy courses and five of them were first stage of adult literacy courses. All of the
courses were in KOYE. In research teachers explained their own opinions about adult
literacy courses. They expressioned that they had got some problems while courses.
Teachers’ proposals also were taken. Some of them were that, the time of courses must be
extended, the materials must be changed. The study was ended by researcher’s proposals.
Keywords: Adult literacy course, teachers’ proposals, adult education.

∗
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Giriş
Eğitimin yaşam boyu sürmesi, insanların okul eğitimi sonrasında eğitim olanaklarına sahip
olmasıyla yani yetişkin eğitimi ya da ülkemizde yıllardan beri geleneksel olarak
kullandığımız kavramla söylersek halk eğitimi ile olanaklıdır. Yetişkin eğitimi, kendisi için
eğitimden bir yarar beklemeyen ve eğitime erişebilme açısından olumsuz koşullar içinde
bulunan insanların da farkında olmak zorundadır. Dezavantajlı konumdaki bu insanları iş ve
istihdam dünyası ile yeniden bütünleştirmek yetişkin eğitiminin görevidir (Miser, 2002, 5658). Günümüzde yetişkin eğitimi hem sosyal hem ekonomik hem de kültürel nedenlerle
resmi makamlarca benimsenen bir ana politika haline gelmiş; yetişkin eğitimi
hizmetlerinden, kişilerin olduğu kadar toplumların da hızlı değişmenin etkilerine uyum
sağlamalarına yardım etmesi beklenir olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde yetişkin eğitimine
özellikle ulusal bünyeyi güçlendirmek amacı ile kalkınma planlarında önemli işlevler
verildiği görülmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliği, hiç okula gidememiş ya da zorunlu
eğitimini tamamlayamamış erişkinler için de söz konusudur. Ayrıca ana ve babanın eğitimsiz
olması çocuklarının eğitimini de olumsuz etkilemektedir. Okuma yazma bilmemek, bir
insanın düşünmesine ve kendini geliştirmesine engel değildir. Ancak gelişmekte olan bütün
ülkeler, okuma-yazma bilmezliğin bir ulusun çağdaşlaşması yolunda önemli bir engel olduğu
inancında birleşmektedirler. Ayrıca bu kişilerin toplum içinde bir sıkıntı ya da eziklik
hissetmeleri sosyal sorunlara neden olmaktadır. Toplumsal ya da mesleki diğer eğitim
programlarına katılabilmek için bir ön şart okuma-yazma bilmektir. Okuryazarlık diğer
eğitim fırsatlarının kapısını açan bir anahtardır (KOYE El kitabı, 2006-2007).
Halk eğitimi yetişkinin davranış, düşünce ve eylemlerinde değişiklik yaratmayı sağlayacak
yeni bilgilerin, becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Gerek Milli eğitim stratejisi, gerek ise
III. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine göre 1995 yılına kadar Türkiye’de ilköğretim çağ
nüfusunun %100’nün okullaşması bekleniyordu. Ancak aradan uzun yıllar geçmesine karşın
bu beklentinin gerçekleşmediği görülmektedir. Okuma-yazma bilmemenin Türkiye için bir
sorun olarak varlığını koruduğu açıkça ortadadır (Bilir, 2004:100). Ülkemizde okuryazarlık
oranı %94.1’dir (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate). Ancak
Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik 4.614.000 olan okumaz-yazmaz nüfusun
% 82’sinin kadın olmasıdır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2009). Bu nedenle Türkiye’de
yetişkinlere yönelik olarak açılan çoğu okuma-yazma kursları, öncelikle kadınları
hedeflemektedir (Akay ve Ültanır, 2010, 77).
Yetişkin temel eğitimi üç beceri alanından oluşmaktadır. Bunlar; okuma-yazma, temel
matematik ve yaşam becerileridir. Genel olarak tüm dünyada bu beceriler okuryazarlık
kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır (Yıldız, 2010, 30). MEB’in Türkiye’deki en yaygın
okuma yazma kursu olan birinci kademe yetişkinler için okuma yazma programı, her biri iki
saat olan kırk beş ünite içermektedir. Kişilerin Türkçe’yi okuyup yazabilmesini, iyi vatandaş
olmalarını ve günlük hayata ilişkin kapasitelerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu program
ilköğretim okulları Türkçe programından uyarlanmıştır. Programın genel öğretme/öğrenme
yaklaşımı davranışçı olup, dili anlama, analiz etme ve yaratma süreçleri yerine, doğru okuma
ve yazma davranışlarına odaklanmaktadır. Okuma yazma yöntemi öğrencilerin kendi
kelimelerini, cümlelerini ve metinlerini yazabilme kapasitelerine ilişkin bazı çekinceler
bulunmasına rağmen, program sırasında çok sistematik olarak takip edilen “cümle
yöntemidir”. Yetişkinler için birinci kademe okuma yazma programı asıl olarak köy hayatı
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ya da küçük kasaba hayatına odaklanmıştır. İçerik geleneksel cinsiyet rollerini sorgulamak
yerine onları güçlendirme eğilimi taşımaktadır. Demokrasi konusunda ders kitaplarının
içeriği, kursiyerleri demokratik haklar ve bu hakları nasıl kullanacaklarını konusunda
bilinçlendirmemekte, devletin iyi bir vatandaştan beklentilerini ifade etmektedir. Okuma
yazma eğitiminin sürdürülebilirliğini sağlayan sınıf öğretmenlerinin pedagojik
formasyonlarının, yetişkinlere okuma yazma öğretmede yeterli olduğu varsayılmakta ve
öğretmen eğitimi sadece gönüllülere sağlanmaktadır (Nohl ve Sayılan, 2004, 24). Kurs
öğretmenlerinin yeterliliğine ilişkin olarak yapılan Şahin (2007)’in çalışmasına göre okuma
yazma dersine giren öğretmenlerin yetişkin eğitimi konusunda yeterli bilgi birikimine ve
deneyime sahip olmadığı gözlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin pedagojisinin yetişkin eğitimine
katkısı sorgulanmalıdır.
Ülkemizde yetişkinlere yönelik okuma-yazma kurslarında, üç ayrı okuma-yazma programı
uygulanmaktadır. Amacın, temel okuma-yazma becerisini kazandırmak olduğu birinci
kademe okuma-yazma kurslarında yaygın olarak sürdürülen programlardan ilki doğrudan
okuma-yazma, ikincisi işlevsel yetişkin okuma-yazma ve üçüncüsü de kolaylaştırılmış
okuma-yazma programıdır. Kolaylaştırılmış Okuma-Yazma Programını, Uluslararası Rotary
Kulüpleri ve Rotaryenler, Tayland'daki okullarda geliştirilen ve uygulanan Kolaylaştırılmış
Dil Eğitimi (KDE) programından yola çıkarak oluşturmuştur (İstanbul Ulusal Eğitime Destek
Kampanyası Projesi-İUEDKP, 2001, akt. Şenel, 2005, 106-108).
Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitim programının genel amaçları; dünyadaki okumazyazmaz oranını minimum seviyeye indirmek, okumaz-yazmazları kültürlü bir okur-yazar
haline getirmek, insanları okur-yazar yaparak fakirliği önlemektir. Program ile okumazyazmazlara kazandırılmak istenenler; okuma-yazma öğretmenin yanı sıra fonksiyonel okuryazarlığı kazandırmak, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, yaşam kalitelerini
yükseltmek, az da olsa maddi kazanç edinebilecekleri aktiviteler düzenleyerek para
kazanmalarını sağlamaktır (Tuncay, 2005, akt. Akay ve Ültanır, 2010, 77).
Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitim programında Etkinlik-Tabanlı ve Metin-Tabanlı
üniteler vardır. Ülkemizdeki okuma-yazma programlarında Etkinlik-Tabanlı okuma-yazma
öğretimi esas alınır. 60 saatte ve yaklaşık üç ayda uygulanır. İhtiyaca dayalı en az üç etkinlik
yapılır ve her etkinlik beş basamaktan oluşur. Dil eğitiminin bir ezber ya da öğrenme olayı
değil bir düşünme olayı olduğu tezinden yola çıkar. Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi
programı öğrencilerin dil öğrenirken, grup halinde, yeni ve zor şeyleri yapmayı becerdikleri
çekici bir programdır. Dil ve okuma-yazma öğrenimi sırasında ayrıca belli beceriler ya da
küçük mesleklerin öğretilmesi erişkin dil eğitiminde katılımı arttırmakta ve motive edici
olmaktadır (KOYE El Kitabı, 2006-2007).
Araştırmanın Amacı
Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunun, kurs öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda
değerlendirildiği bu çalışmanın amaçları şöyledir:
1. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu hakkında öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
2. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunda öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
nelerdir?
3. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu hakkında öğretmenlerin önerileri nelerdir?
3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Araştırma Modeli
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması uygulanmıştır. Veriler,
görüşmelerde sorulan sorulara verilen cevaplardan elde edilmiştir. Sorular araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. Görüşmelerin kaydedilmesi amacıyla video kamera kullanılmıştır.
Toplanan verilen üzerinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili, Esenler ilçesi, Engin Can Güre İlköğretim
Okulu’nda 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında açılan üç tane yetişkinler
ikinci basamak okuma yazma kursları ile beş tane yetişkinler birinci basamak okuma yazma
kurslarında görev yapan toplam sekiz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler kurs için
herhangi bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Kendilerine bir kılavuz kitabı verildiğini
ve o kılavuz kitabına göre ders işlediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin meslek kıdem
ortalaması 10.5’tir. Öğretmenler okuma yazma kurslarına devam eden kursiyerlerin
tamamının bayan olduğunu ve alt sosyo-ekonomik kültürel düzeyde olduklarını ifade
etmişlerdir. Çalışmada, öğretmenlerle ilgili kodlama yapılmıştır. Öğretmen 6, altıncı
katılımcı öğretmendir. Çalışma grubunun görüşlerinden bire bir alıntılar yapılmıştır. Çalışma
grubundaki öğretmenlerin cinsiyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 1’de görüldüğü gibidir.
Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin Cinsiyetlerine İlişkin Durumları
Cinsiyet

Değişkenler
Bayan
Erkek

Toplam

f
3
5
8

%
37.50
62.50
100

Araştırmaya katılan toplam sekiz öğretmenden, beş tanesi erkek (%62.5) iken, üç tanesi
bayan (%37.5)’dır.
Çalışma grubundaki öğretmenlerin kursta görev alma durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de
görüldüğü gibidir.
Tablo 2. Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin Kursta Görev Alma Durumlarına İlişkin
Durumları
Değişkenler
Kaçıncı Kez Kursta Görev
Almaktasınız?
Toplam

İlk kez

f
6

%
75

İkinci kez

2

25

8

100

Çalışma grubundaki öğretmenlerden altı tanesi (%75) ilk kez okuma yazma kursunda görev
almakta, iki tanesi (%25) ikinci kez okuma yazma kursunda görev almaktadır.
4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32
Eylül – Ekim 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

Veri Toplama Aracı
Çalışmada, veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme soruları kullanılmıştır. Alanda görev yapan sınıf öğretmenlerinin, akademisyenlerin
görüşü alınarak hazırlanan sorular “Yetişkin Okuma Yazma Kursuyla İlgili Kurs Öğretmen
Görüş Formu”nu oluşturmuştur. Tüm görüşmeler araştırmacı tarafından katılımcı
öğretmenlerle bire bir yapılmıştır. Öğretmenlerin kişisel bilgilerini almak için kendilerine
cinsiyetleri, öğretmenlik meslek kıdemleri, kaçıncı kez okuma yazma kursunda görev
aldıkları sorulmuştur. Görüşmeler 30-50 dakika zaman aralığında gerçekleşmiştir.
Görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Yapılan görüşmelerin ses ve görüntü kaydının alınması
için video kamera kullanılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler derlenerek bulgular
yorumlanmıştır. Bulgular yorumlanırken, görüşme yapılan kişilerden alıntılar eklenmiştir.
Bulgular
Bu bölümde, yetişkin okuma yazma kursu hakkında öğretmen görüşleri ile ilgili toplanan
veriler sonucu ulaşılan bulgular yer almaktadır.
Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kursunun Öğretmen Görüşlerine Göre Etkililiğinin
İncelenmesi
Öğretmenler, kendilerine yöneltilen “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunun etkililiği
ile ilgili neler düşünüyorsunuz?” sorusuna farklı nitelikte cevaplar vermiştir.
Tablo 3. Öğretmen Görüşlerine Göre Kursun Etkililiğine İlişkin Bulgular
Değişkenler
Yetişkinlere yönelik okuma yazma
kursunun etkililiği ile ilgili ne
düşünüyorsunuz?

Toplam

Etkili olduğunu
düşünüyorum
Etkili olmadığını
düşünüyorum
Kısmen etkili
olduğunu
düşünüyorum

f

%

4

50

2

25

2

25

8

100

Görüşmeye katılan öğretmenlerden kursun etkili olduğunu düşünen öğretmen sayısı dört
(Öğretmen 1, Öğretmen 3, Öğretmen 6 ve Öğretmen 8)’ tür. Kursun kısmen etkili olduğunu
düşünen öğretmen sayısı iki (Öğretmen 4 ve Öğretmen 5)’ dir. Kursun etkili olmadığını
düşünen öğretmen sayısı iki (Öğretmen 2 ve Öğretmen 7)’ dir. Öğretmenlerin %50’si kursun
etkili olduğunu düşünürken %25’i kısmen etkili olduğunu, %25’i etkili olmadığını
düşünmektedir.
5
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Öğretmenlerin Yetişkinlere
İstemelerinin Sebepleri

Yönelik

Okuma

Yazma

Kurslarında

Görev

Almak

Öğretmenlere yöneltilen “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunda görev almak
istemenizin sebebi nedir?” sorusuna farklı nitelikte cevaplar alınmıştır.
“Boş vaktimi insanlara yararlı olabilecek etkinliklerle değerlendirebilmek.” (Öğretmen 8).
“Kursiyerlerin sen olmazsan biz de devam etmeyiz şeklindeki talepleri üzerine kursta görev
almaya karar verdim.” (Öğretmen 6)
“İdare; bu işi sen yaparsın, seni görevlendiriyorum deyince mecbur oldum kurs açmaya.”
(Öğretmen 3)
“Rotay’nin yüklü miktarda desteği olduğunu duydum ayrıca ekders ücretim de artacaktı. Bu
nedenle kurs açmak için gönüllü oldum. (Öğretmen 2)
Çalışma grubundaki öğretmenlerin kursta görev almak isteme nedenlerine ilişkin bilgiler
Tablo 4’te görüldüğü gibidir.
Tablo 4. Öğretmenlerin Kursta Görev Almak İstemelerinin Nedenlerine İlişkin
Bulgular
Nedenler

f

%

Maddi katkı sağlamak

4

50

Kursiyerlerin talebi

1

12.50

İdarenin isteği

1

12.50

Kurs deneyim kazanmak

1

12.50

Boş vakti değerlendirmek

1

12.50

Toplam

8

100

Öğretmenlerin %12.50’si boş vakitlerini değerlendirmek (Öğretmen 8), %12.50’si
kursiyerlerin talebi (Öğretmen 6), %12.50’si idarenin isteği (Öğretmen 3), %12.50’si
yetişkinlere okuma yazma öğretimi konusunda deneyim kazanmak (Öğretmen 4) ve %50’si
maddi katkı sağlamak (Öğretmen 1, Öğretmen 2, Öğretmen 5, Öğretmen 7) amacıyla
kurslarda görev aldıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kurslarında Tekrar Görev Almak
İsteyip İstememe Durumları
Çalışma grubundaki öğretmenlerin tekrar yetişkinlere yönelik okuma yazma kurslarında
görev almak isteyip istememe durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 5’te görüldüğü gibidir.
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Tablo 5. Çalışma Grubundaki Öğretmenlerin Tekrar Yetişkinlere Yönelik Okuma
Yazma Kursunda Görev Almak İsteyip İstememelerine İlişkin Bulgular
Değişkenler
Yetişkinlere yönelik okuma yazma
kursunda tekrar görev almayı
düşünüyor musunuz?
Toplam

Evet
düşünüyorum
Hayır
düşünmüyorum
Belki
düşünebilirim

f

%

-

-

7

87.50

1
8

12.50
100

Çalışma grubundaki öğretmenlere tekrar yetişkinlere yönelik okuma yazma kurslarında görev
almak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılımcılardan sadece biri (%12.50) belki cevabını
verirken yedisi (87.50) de hayır cevabını vermiştir.
Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kursu Süresince Karşılaşılan Sorunlar
Öğretmenlere yönetilen “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu süresince sorunlarla
karşılaştınız mı?” sorusuna tüm öğretmenler “Evet” yanıtını vermiştir.
Öğretmenlere sorulan “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu süresince karşılaştığınız
sorunlar nelerdir?” sorusuna öğretmenler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.
Öğretmen görüşlerine göre kursiyerler bilişsel yetersizliklere sahipler. Okuma yazmaya karşı
öğrenilmiş çaresizlikleri sözkonusu. Evde gerekli tekrar yapamıyorlar. Ödevlerine zaman
ayıramıyorlar. Ayrıca bazıları eşinden, kayınvalidesinden, çocuğundan habersiz kursa gizli
gizli geliyor. Kurs programı kursiyerlerden az zamanda çok fazla kazanım bekliyor. Süre
yetersiz. İçerik, kursiyerlerin seviyesinin üzerinde. Kurslar okulun çalışma saatleri içerisinde
olduğu için ortam oldukça gürültülü oluyor. Sınıf atmosferi sağlanamıyor. Kursiyerler küçük
çocukları katıldıkları için ses ve gürültü ilginin dağılmasına sebep oluyor. Ayrıca daha bayan
kursiyerler arasında sessizliğin, sınıf disiplinin sağlanması oldukça önemli bir sorun. Çalışma
kitapları ve ders kitapları kursiyerlere anlamsız geliyor. İçerik kursiyer seviyesinin oldukça
üstünde. Kursiyerlerin ilgi ve motivasyon eksikliği var.
“Kursa sadece bayanların katılıyor. Burasının bir okuma yazma kursu olduğunu bazen
unutuyorlar. Evde, altın günündeymiş gibi sohbet ediyorlar. Sınıf ortamını oluşturamıyorlar.
Devamsızlıklar da önemli bir sorun. Temizlik, yemek gibi bahanelerle kursa devam etmekte
sorun yaşıyorlar. Eşleri, çocukları evde tekrar etmelerine izin vermiyormuş. Ev işlerinden
zaman arttıramadıklarından yakınıyorlar. Süre oldukça yetersiz. Bazı kursiyerler küçük
çocuklarıyla derse geliyor. Çocuklar ses yapıyor ve hem benim hem kursiyerlerin dikkatini
dağıtıyor. ” (Öğretmen 4)
“Kursiyerlerin hazırbulunuşluluk düzeyleri birbiriden çok farklı. Ortak bir programla
ilerlemek oldukça zor. Kimi daha hiçbir harfi tanımazken öbürü sadece belge almak için
geliyor. Yavaş gidince bilenler sıkılıp konuşmaya başlıyor. Hızlı ilerleyince de geride
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kalanlar telaşlanıyor ve anlamadıklarından yakınıyorlar. Ayrıca kursiyerler arasında da çok
fazla yaş farkı var. Kimi tahtayı göremiyor. Çift gözlük takıyor. Çok yavaş yazıyor. Kimi çok
genç tahtadakileri çok kısa sürede yazıp bitirdim bitirdim başka ne yazayım diye söylenmeye
başlıyor. Sınıf atmosferini oluşturmak oldukça zor oluyor. Disiplin açısından oldukça sorun
yaşamıyor. Sınıf kurallarını bilmiyorlar. Hep bir ağızdan konuşuyorlar. İkaz edince de küsüp
üzülüyorlar. ” (Öğretmen 5)
“En büyük sorun ders işlenecek sınıf bulunamamasıydı. Bazen kütüphanede, bazen
laboratuarda çalıştık. Okuma yazma kursu yapılırken öğrencilerin okulda olmasından dolayı
tenefüslerde çok fazla gürültü oluyordu. Kursiyerler sürekli gürültü nedeniyle başlarının
ağrıdığından şikayet ediyorlardı. Ayrıca sıralara sığamıyorlardı. Rahat oturamadıkları için
de ders verimli olmuyordu. Birçok kursiyer devamsızlık yapıyordu. Okuma yazma kursunda
verilen süre ile istenen hedef birbiriyle uyumsuz. O sürede o kapasitedeki insanların o
kazanımlara ulaşması imkansız. Sürenin kısa olması en önemli sorun Ayrıca kursiyerler
utana sıkıla okula geliyorlardı. Eşleri, yakın akrabaları, çocukları onlarla alay ediyorlarmış.
Çoğu baskı altındaydı. Okuma yazma bilmedikleri için utanç duyuyorlardı. Bu utançlıkları
onların öğrenmelerini de olumsuz etkiliyordu.” (Öğretmen 1)
“Kursiyerler daha önce de okuma yazma kursuna gidip okuma yazmayı öğrenememişler ve
bu nedenle öğrenilmiş çaresizlik içindeydiler. İlgi ve motivasyon eksiklikleri vardı. Bir kısmı
da bilişsel yetersizliğe sahipti. Üç ay boyunca gelip de tek harf, tek kelime öğrenemeyen
olmuştu. Ödev yapmaya zaman bulamadıklarından şikayet ediyorlardı. Okulda geçirdiği süre
dışında hiç zaman ayıramadıklarını söyleyenler oluyordu. Bir kısmı kaynanasından, eşinden
gizli geliyordu. Her kurs günü çarşıya pazara gidiyorum diye evden çıkanlar oluyordu.
Kimseye görünmeden kurs giriş ve çıkışlarında koşa koşa okulu terk edenler oluyordu.
Dolayısıyla bu stresle öğrenmeleri de zorlaşıyordu. Ders ve çalışma kitaplarını
anlayamıyorlardı. Yönergeler onlara anlamsız geliyordu.” (Öğretmen 3).
“Kursiyerler kursa isteksiz olarak önyargıyla geliyorlar. Zaten birçoğunu okuldan idareciler
ya da biz öğretmenler arayıp zorla ikna ediyoruz. Kaymakamlığın talimatı olduğunu
söylemek halk eğitim müdürünün seminerlerine çağırıp kursa kaydını yapıyoruz. İstendik
olmadığı için eğitim de tam olarak gerçekleşemiyor. Defalarca arayıp kendilerini derse davet
ediyoruz. Ama devamsızlık yapmalarına engel olamıyoruz. Kafamız almıyor sözünü çok sık
kullanıyorlar. Okuduğumu anlamıyorum en büyük mazeretleri. Okuma yazma materyallerini
amaca yönelik kullanmıyorlar. Birçoğunun kitabı çocukları tarafından dolduruluyor.
Ödevlerini kendileri değil çocukları yapıyor.” (Öğretmen 8).
“Kursiyerlerle iletişim kurmakta sorunlar yaşanıyor. Özellikle halk eğitimin kaç tane
kursiyerin sertifika aldığıyla ilgilenmesi bir başka olumsuzluk. Kurs kitaplarının anlaşılır
olmaması, kitapların, müfredatın özellikle matematik konularının kursiyer seviyelerinin çok
üstünde olması, kursiyerlerin bilişsel yetersizlikleri, okuduklarını anlamlandıramamaları
sorunlardan bazıları.” (Öğretmen 2).
“Kursiyerlerde isteklilik yok. Gözleri görmüyor, kulakları duymakta sorun yaşıyor.
Tahtadakini deftere yazamayanlar var. Kursiyerleri kaydetmek için kendilerine, eşlerine dil
dökmek önemli bir sorun. Okullarda okumaz yazmaz bireylerle ilgili bir alan taraması
yapılıyor. Öğrencilerden ailelerindeki, yakın akrabalarındaki, komşularındaki okuma yazma
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bilmeyen bireylerin isimleri ve iletişim numaraları isteniyor. Sonra da okuma yazma kursu
açılacağına dair kendilerine bilgi veriliyor. Telefon ediliyor, okula davet ediliyorlar
görüşmeye. Çoğu kişi eşinin ya da oğlunun numarasını veriyor. Bu insanlara dert anlatmak
oldukça sorun. Bir keresinde biri okuyup da filozof mu olacak karım demişti ve telefonu
suratıma kapamıştı.” (Öğretmen 7)
“Tekrar etmedikleri için çabuk unutuyorlar. Ödevler yapılmadığından öğrenme olmuyor.
Kursun süresi çok kısıtlı. Çalışma kitapları gereksiz. Çalışma kitaplarının defter görevi
tuttuğunu anlayamıyorlar. Bir kursiyere bir keresinde tüm sayfadaki satırlara tek tek bir
kelimeyi yazacağını söylemiştim. Satırların üzerinden parmakla geçip buraya da mı
yazacağım diye tüm sayfayı göstermişti. Halbuki deftere yaz dediğimde hiçbir şey sormadan
yazıyordu. Bazı kursiyerler de çalışma kitabının yanlarında boşluklara da yazıyorlardı.
Çalışma kitabındaki beş çizgili satırın anlamını kavrayamıyorlar.” (Öğretmen 6).
Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kursunun Olumlu Yönleri
Öğretmenlere sorulan “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunun olumlu yönleri
nelerdir?” sorusuna öğretmenler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.
Öğretmen görüşlerine göre kurs, katılımcıların sosyalleşmesini sağlıyor. Günlük hayatta
kullanabilecekleri onlara kolaylıklar sağlayacak bilgilere sahip oluyorlar. Kaymakam, halk
milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü gibi ilçenin yönetimindeki şahsiyetlerin kursu
ziyaret etmesi onların kendilerini değerli algılamalarına neden oluyor. Ayrıca kaymakamın
kendilerine maddi yardımda bulunması alt sosyoekonomik gruptaki bu kişiler için olumlu bir
durum. Gezi, tören gibi faaliyetlere katılmaları sağlanıyor. İstanbul’da hiç gitmedikleri
yerlere gidip gezme şansı buluyorlar. İmkansızlıklar yüzünden okuyamamış ve günlük
hayatta, alışverişte, sağlık ocaklarında, otobüs duraklarında hep başkalarına muhtaç olan
kişilere bir fırsat verilmesi kursun en önemli yanı. Sivil toplum örgütlerinin kurs
öğretmenlerine maddi katkıda bulunması, genel kültür anlamında kursiyerlerin kendini
geliştirme fırsatı bulması, yetişkinlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlaması
kursun olumlu yönlerinden.
“Okuma yazma bilmeyen yetişkinler günlük hayatta önemli sorunlar yaşıyorlar. Pazara
gittiklerinde meyve sebzenin fiyatını satıcıya ya da alışveriş yapan birilerine sormak zorunda
kalıyorlar. Genelde de terslendiklerini ifade ediyorlar. Bir kursiyerim çocuklarının kendisiyle
alay ettiğini söyleşmişti. Okuma yazmayı öğrenince hastaneye yanında çocukları olmadan ilk
kez gittiğini, otobüs tabelalarını, poliklinikleri kendi kendine okuyabildiğini çok mutlu
olduğunu söylemişti. Sonra da ağlayarak bana dualar etmişti. Kendine olan güvenini 48
yaşında kazanan bu kursiyer hiç okula gönderilmediği için okuma yazmayı ancak bu yaşta
öğrenebilmişti. “ (Öğretmen 5)
Genelde ekonomik seviyesi çok düşük kişiler kursiyerlerimiz. Kendilerine imkansızlıklar
nedeniyle okuma fırsatı verilmemiş. İstanbul’da oturmalarına rağmen birçoğu ilçenin dışına
çıkamamış. Bu insanları ücretsiz olarak müzelere götürmek, yemek ikramında bulunmak,
törene çağırıp protokol önünde belge dağıtmak, ücretsiz kitap, kırtasiye yardımında
bulunmak gerçekten çok güzel.” (Öğretmen 4)
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Yetişkinlere Yönelik Okuma Yazma Kursuna İlişkin Öğretmenlerin Önerileri
Öğretmenlere sorulan “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursuna ilişkin önerileriniz
nelerdir?” sorusuna öğretmenler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.
Öğretmenler şu önerileri geliştirmiştir: Kursiyerlerin eğitim araçları yeniden düzenlensin,
tekrar ve alıştırmalar arttırılsın, hece tabloları yer alsın, kursiyerlerin yaşına, ihtiyaçlarına
uygun metinlerle içerik değiştirilsin, hafifletilsin, matematik becerileri daha kolay olsun.
Kitaplarda uygulamaya yönelik alıştırmalara ağırlık verilsin. Okuduğunu anlama (5N1K)
sorularına ağırlık verilsin. Metinler daha açık ve yalın hale getirilsin. Kursun süresi uzatılsın.
90 saat olan birinci kademe kursu ile 180 saat olan ikinci kademe kursu iki katına çıkarılmalı.
Çocuklu bayanların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir kreş ya da bakımevi sağlanmalı.
“Çalışma kitabı ya kaldırılsın ya da anlaşılır, gerçekçi ulaşılabilir kazanımlarla yeniden
düzenlensin. Bir ay önce okuma yazmaya geçmiş kursiyere 180 saatlik zaman diliminde
dördüncü ve beşinci sınıf düzeyinde bilgiler aktarılması isteniyor. İkinci kademe okuma
yazma kursunun programı ütopik.” (Öğretmen 2)
“Çocuklu bayanların çocuklarının bakımı yapılmalı. Sınıfta sadece kursiyerler olmalı.”
(Öğretmen 4)
“Kursun süresi uzatılmalı. Bu sürede bu kazanımlar yetişmez.” (Öğretmen 7)
Tartışma ve Sonuç
Görüşmeye katılan öğretmenlerden kursun etkili olduğunu düşünen öğretmen sayısı dörttür.
Kursun kısmen etkili olduğunu düşünen öğretmen sayısı ikidir. Kursun etkili olmadığını
düşünen öğretmen sayısı ikidir. Öğretmenlerin %50’si kursun etkili olduğunu düşünürken
%25’i kısmen etkili olduğunu, %25’i etkili olmadığını düşünmektedir.
Öğretmenlerin %12.50’si boş vakitlerini değerlendirmek, %12.50’si kursiyerlerin talebi,
%12.50’si idarenin isteği, %12.50’si yetişkinlere okuma yazma öğretimi konusunda deneyim
kazanmak ve %50’si maddi katkı sağlamak amacıyla kurslarda görev aldıklarını ifade
etmişlerdir.
Çalışma grubundaki öğretmenlere tekrar yetişkinlere yönelik okuma yazma kurslarında görev
almak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılımcılardan sadece biri (%12.50) belki cevabını
verirken yedisi (87.50) de hayır cevabını vermiştir.
Öğretmenlerin görevi istemelerinde en büyük pay maddi destek sağlamak olarak
gözükmektedir. Birinci kademe kurs öğretmeninin 90 saat, ikinci kademe kurs öğretmeninin
de 120 saat karşılığı ekders alması ayrıca sivil toplum kuruluşundan öğretmene verilen destek
kursu cazip hale getirmektedir.
Öğretmenlere yönetilen “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu süresince sorunlarla
karşılaştınız mı?” sorusuna tüm öğretmenler “Evet” yanıtını vermiştir. Öğretmenlere sorulan
“Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursu süresince karşılaştığınız sorunlar nelerdir?”
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sorusuna öğretmenler farklı nitelikte cevaplar vermiştir. Öğretmen görüşlerine göre
kursiyerler bilişsel yetersizliklere sahipler. Okuma yazmaya karşı öğrenilmiş çaresizlikleri
sözkonusu. Evde gerekli tekrar yapamıyorlar. Ödevlerine zaman ayıramıyorlar. Ayrıca
bazıları eşinden, kayınvalidesinden, çocuğundan habersiz kursa gizli gizli geliyor. Kurs
programı kursiyerlerden az zamanda çok fazla kazanım bekliyor. Süre yetersiz. İçerik,
kursiyerlerin seviyesinin üzerinde. Kurslar okulun çalışma saatleri içerisinde olduğu için
ortam oldukça gürültülü oluyor. Sınıf atmosferi sağlanamıyor. Kursiyerler küçük çocukları
katıldıkları için ses ve gürültü ilginin dağılmasına sebep oluyor. Ayrıca daha bayan
kursiyerler arasında sessizliğin, sınıf disiplinin sağlanması oldukça önemli bir sorun. Çalışma
kitapları ve ders kitapları kursiyerlere anlamsız geliyor. İçerik kursiyer seviyesinin oldukça
üstünde. Kursiyerlerin ilgi ve motivasyon eksikliği var.
Görüşmeye katılan öğretmenlerin tamamı kurs sürecinde sorunlarla karşılaştıklarını ifade
etmişlerdir. Öğretmenler yetişkin okuma yazma kursu için herhangi bir eğitim almadıklarını
ifade etmişlerdir. Nohl ve Sayılan (2004)’e göre MEB, öğretmenlerinin sınıf öğretmeni
pedagojik formasyonuna dayanarak yetişkinlere okuma yazma öğretilebilecekleri
varsayılmaktadır. Öğretmen görüşlerine göre yaşanan sorunlar arasında sınıf yönetimi de
vardır. Öğretmenler, yetişkin eğitimi ile ilgili bir seminere, çalışmaya alınsalardı bu sorun
yaşanmayabilirdi.
Öğretmenlere sorulan “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursunun olumlu yönleri
nelerdir?” sorusuna öğretmenler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.
Öğretmen görüşlerine göre kurs, katılımcıların sosyalleşmesini sağlıyor. Günlük hayatta
kullanabilecekleri onlara kolaylıklar sağlayacak bilgilere sahip oluyorlar. Kaymakam, halk
milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü gibi ilçenin yönetimindeki protokollerin kursu
ziyaret etmesi onların kendilerini değerli algılamalarına neden oluyor. Ayrıca kaymakamın
kendilerine maddi yardımda bulunması alt sosyoekonomik gruptaki bu kişiler için olumlu bir
durum. Gezi, tören gibi faaliyetlere katılmaları sağlanıyor. İstanbul’da hiç gitmedikleri
yerlere gidip gezme şansı buluyorlar. İmkansızlıklar yüzünden okuyamamış ve günlük
hayatta, alışverişte, sağlık ocaklarında, otobüs duraklarında hep başkalarına muhtaç olan
kişilere bir fırsat verilmesi kursun en önemli yanı. Sivil toplum örgütlerinin kurs
öğretmenlerine maddi katkıda bulunması, genel kültür anlamında kursiyerlerin kendini
geliştirme fırsatı bulması, yetişkinlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlaması
kursun olumlu yönlerinden. Ayrıca iki veya üç kere yapılan ziyaretler esnasında kadınlara
yapılan ellişer liralık maddi yardım onların kursa olumlu bakmasına ve çevrelerindekileri de
teşvik etmesine olanak sağlamaktadır.
Öğretmenlere sorulan “Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursuna ilişkin önerileriniz
nelerdir?” sorusuna öğretmenler farklı nitelikte cevaplar vermiştir.
Öğretmenler şu önerileri geliştirmiştir: Kursiyerlerin eğitim araçları yeniden düzenlensin,
tekrar ve alıştırmalar arttırılsın, hece tabloları yer alsın, kursiyerlerin yaşına, ihtiyaçlarına
uygun metinlerle içerik değiştirilsin, hafifletilsin, matematik becerileri daha kolay olsun.
Kitaplarda uygulamaya yönelik alıştırmalara ağırlık verilsin. Okuduğunu anlama (5N1K)
sorularına ağırlık verilsin. Metinler daha açık ve yalın hale getirilsin. Kursun süresi uzatılsın.
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90 saat olan birinci kademe kursu ile 180 saat olan ikinci kademe kursu iki katına çıkarılmalı.
Çocuklu bayanların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir kreş ya da bakımevi sağlanmalı.
Araştırma sonucuyla paralellik gösteren Şenel (2005)’in çalışmasına göre yetişkinlere
yönelik okuma yazma kursunun en önemli bir sorunlarından biri de kurs süresinin yetersiz
olduğudur. Okuma-yazma bilmeyen kursiyerlerin en az 90, en fazla 120 saat süren kurslarla
birinci sınıfın sonunda ulaşılan okuma-yazma düzeyine ulaşması mümkün görünmemektedir.
Özellikle, başladığında hiç okuma-yazma bilmeyen kişiler için çok daha uzun süreli okumayazma kursları düzenlenmelidir (Şenel, 2005:121). Kursiyerlerin materyalleri de önemli bir
başka sorundur. Sayılan (2009)’a göre kitapların içeriğinde açık ve örtük biçimde toplumsal
cinsiyet asimetrisini yeniden üreten anlamlar hakimdir. Ataerkil aile etrafında, kadın erkek
eşitsizliğini ve diğer toplumsal eşitsizlikleri doğallaştıran ve normalleştiren bir anlam dünyası
kurulmuştur. Farklılık konusu ise, bireysel farka indirgenmiş ve psikolojikleştirilmiş, kültürel
farklar yok sayılmıştır (Sayılan, 2009, 61).
Öğretmenler okuma yazma kurslarına devam eden kursiyerlerin tamamının bayan olduğunu
ifade etmişlerdir. Alanyazında araştırma bulgusuyla paralellik gösteren Şenel (2005)’in
çalışması mevcuttur. Şenel (2005) araştırmasında kursa katılan 233 kişinin % 98'nin bayan,
% 2'sinin ise baylardan oluştuğunu saptamıştır. Cinsiyetler arasında ortaya çıkan farkın ise
çok küçük yaşlardan itibaren oluşmakta olduğunu, ilerleyen yaşlarda da devam ettiğini
belirtmiştir. Şöyle ki okul çağına gelindiğinde erkek çocukların okula gitme şansı hep daha
fazla olmaktadır. Ekonomik sıkıntı veya çalışma zorunluluğu gibi nedenler veya yakında
okulun olmaması gibi durumlarda bile kız çocuklarının okula gitme şansına sahip olmada
daha dezavantajlı oldukları görülmektedir. Eğer ailenin bütün çocuklarını okutabilecek maddi
gücü yoksa, okutulacak çocuklar genellikle erkek çocuklar olmaktadır. Cinsiyetler arasındaki
bu farkın bir diğer nedeni de daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Okuma-yazma bilmeyen
erkekler askerde okuma-yazmayı öğrenebilirken, kadınlar kendi çabaları ile baş başa
kalmakta veya ancak kurslara devam ederek okuma-yazma öğrenebilmektedirler. Bu
nedenlerden ötürü okuma-yazma bilmeyen bayanların sayısı hem çocukluktan hem de daha
sonraki yıllardan kaynaklanan dezavantajlardan ötürü erkeklere oranla çok daha fazladır.
Okutulmayan kız çocukları, genellikle küçük yaşlarda da evlendirildiklerinden kursiyerlerin
çoğunluğunu evli ve çocuk sahibi bayan grubu oluşturmaktadır (Şenel, 2005, 112).
Türkiye’de okumaz-yazmaz kadın nüfusunun bu denli yüksek olmasının en önemli nedenleri;
ekonomik sorunlar, erken evlilik çağı, ailelerde çocuk sayısının fazlalığı nedeniyle eğitim
fırsatının erkek çocuklar lehine kullanılması ve çocuk işçiliğidir (Akay ve Ültanır, 2010, 77).
Öğretmen görüşlerine göre kursiyerler alt sosyoekonomik grupta yer alıyorlar. İmkansızlıklar
içinde yaşıyorlar. Güneş (1997) de okumaz-yazmazlık oranının; gelişmekte olan ülkelerde,
kırsal yörelerde, kentlerin yoksul kesimlerinde, kadınlarda, işsiz gençlerde, yarı nitelikli
işçilerde ve öğretmen, araç-gereç ve materyal yönünden zengin olan büyük illerimizde
artmakta olduğu belirtmiştir.
Yetişkinlere yönelik okuma yazma kursuna ilişkin şu öneriler verilebilir:
1. Kursiyerlerin evde ödev yapamadıkları ve gerekli tekrarlarda eksik oldukları
durumundan yola çıkarak kursta yeteri kadar alıştırma yapmalarına imkan tanıyacak
etkinliklere yer verilmelidir.
2. Kursta görev yapmak isteyen öğretmenler yetişkin eğitimine tabi tutulmalıdırlar.
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3. Kursiyerlerin kullandığı ders ve öğrenci kitabı seviye göz önünde bulundurularak
yeniden hazırlanmalıdır.
4. Hem birinci kademede hem de ikinci kademede okuma yazma kursunun süresi
uzatılmalıdır.
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TÜRK HALK EDEBİYATININ VE HALK BİLİMİNİN KOCA ÇINARI PERTEV
NAİLİ BORATAV

ESİN ALÇIOĞLU∗
Öz
Türkiye’de halk bilimi deyince ilk akla gelen isim kuşkusuz Pertev Naili Boratav’dır.
Hayatını adeta halk bilimine adamış olan Boratav, yurtdışında da Türkiye’yi kürsülerle temsil
etmiştir. Türk Halk bilimi ve Halk Edebiyatı’nın “koca çınarı” bir dünya vatandaşı Mustafa
Pertev Naili Boratav, 2 Eylül 1907’de doğmuş, 16 Mart 1998 Pazartesi sabah 01.00’da 91
yaşında hayata gözlerini yummuştur. Halk bilimi adına ürettiği eserlerin hepsi çok değerli
olup halk biliminin kurucularından sayıldığından halen yapıtları ders kitabı olarak
okutulmaktadır. Bu yüzden eserleri incelenmeye değerdir.
Anahtar Sözcükler: Pertev Naili Boratav, Pertev Naili Boratav Çalışmaları, Halk
bilimi
THE BIG PLANE OF TURKISH FOLK LITERATURE AND TURKISH
FOLKLORE
Abstract
When saying folklore, the first name that comes to mind is Pertev Naili
Boratav. Boratav who has devoted his life almost to Folklore ,

he represented his country

with his works. He was born in 2 September 1907. At 1:00 Monday morning, March 16,
1998 at the age of 91 died at his beloved. He has many valuable works on behalf of folklore.
His works are taught as a textbook. So his works are worth viewing.
Keywords: Pertev Naili Boratav, Pertev Naili Boratav’s works, Folklore
∗

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi,
esinkoseli@hotmail.com
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GİRİŞ
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini,
inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların
birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını
çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat olarak
tanımlanan “halk bilimi” nin Türk Edebiyat tarhindeki en büyük temsilcisi hatta
kurucularından sayılan isim Pertev Naili Boratav’dır. Bize bizi, kültürümüzü anlatan
halkbilimi dendiğinde ilk akla gelen isim kuşkusuz Boratav’dır. Bu bilim dalının gelişmesine
sayısız çalışmayla ışık tutan Boratav’ın hayatı, eserleri incelenmeye değerdir. Zira Türkiye’de
halkbilim çalışmalarının henüz bir yüzyılı yoktur. Ülkemizde halkbilim ilk kez Ziya Gökalp
tarafından Halka Doğru dergisinin 10 Temmuz 1329 (23 Temmuz1913) tarihli sayısında
yayımlanan “Halk Medeniyeti” başlıklı yazısıyla gündeme geldi. Folklor terimi ise ilk kez
Rıza Tevfik [Bölükbaşı]‘in 20 Şubat 1913 tarihli Peyam Gazetesi’nin edebiyat ekinde
yayımladığı “Folklor” başlıklı yazısında kullanıldı. Batı ülkelerinde 1846’dan bu yana
İngilizce folk (halk) ve lore (bilim) kelimelerinden meydana gelmiş olan folklore deyimiyle, o
tarihten önce bir bilim konusu sayılmayan, ya da başka bilimlerin alanı içinde kalan birtakım
olguları, kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim olarak
tanınmaya başladı. Pertev Naili Boratav ise henüz lise yıllarında başladığı derleme
çalışmalarıyla ömrünü verdiği halk biliminin gelişmesine en çok katkıda bulunan bilim adamı
oldu. Bu çalışmamız da gösteriyor ki 1947 yılında Ankara Üniversitesi’nde Halk bilimi
bölümünün açılmasına öncülük eden Pertev Naili Boratav, Türk Halk bilimi adına, eserleri
titizlikle incelenmesi gereken bir duayendir.
1.Pertev Naili Boratav Kimdir?
Türk halk bilimcisi, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısı Pertev Naili Boratav,
Darıdere’de 1907′de doğdu. 1927′de İstanbul Erkek Lisesini, 1930’da İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1931-1932′de Fuat Köprülü’nün
asistanlığını yaptı.
1941′de Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği teziyle doçent oldu, 1948′de
profesörlüğe yükseldi. 1948′de başkanı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü CHP iktidarınca
komünizmi yaydığı gerekçesiyle kapatıldıktan sonra yurtdışına gitti. ABD, Almanya ve
Fransa’da çalıştı. 194O’lı yıllarda Behice Boran’ın Yurt ve Dünya dergisini yönetti. Stanford
Üniversitesi Türkiye Bölümünü kurdu. Paris’te ölümüne kadar CNRS (Centre National de la
Recherche Sdentifique)’de çalıştı. 1998′de saat 1.00’da bir pazartesi günü hayatını kaybetti.
Türk halk edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk hikâyesi,
çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv
kurdu. CNRS, Sedat Simavi, TC Kültür Bakanlığı Ödüllerine de sahip olan Boratav’ın
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yöntemleri halkbilimciler tarafından hala örnek alınmaktadır. Örneğin “oyun” konusu
Boratav’ın oyun tasnifi esas alınarak halkbilimi öğrencilerine aktarılır.
2.PERTEV NAİLİ BORATAV’IN ESERLERİ:
Köroğlu Destanı (1931, 2003), Folklor ve Edebiyat I, (1939, 1991); Bey Böyrek
Hikâyesine Ait Metinler (1939); Halk Edebiyatı Dersleri, (1943, 2000);Pir Sultan Abdal,
(1943,2010) İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, (1946, 2000); Folklor ve Edebiyat II, (1954, 1991);
Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946, 2002); Typen Türkischer Volsmarchen, (1953);
Zaman Zaman İçinde, (1958, 1992); Tekerleme (1963, 2000); Az Gittik Uz Gittik (1969,
1992), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. (1969,1999); 100 Soruda Türk Folkloru, (1973,
2003), Nasreddin Hoca (1996).,
3.Pertev Naili Boratav’ın Eserlerine Genel Bir Bakış
3.1 Köroğlu Destanı
1931 yılında okuyucusuyla buluşan bu eserde, Köroğlu Destanı birçok açıdan
incelenmiştir. Köroğlu ile ilgili hangi rivayetlerin var olduğundan bahseden ilk bölümde şu
rivayetlere yer verilmiştir: Paris, Özbek, İstanbul, Tobol, Azeri, Urfa, Elazığ, Türkmen, Maraş
Rivayetleri ve Haksthausen’in tespit ettiği rivayetler… Çeşitli rivayetlerin karşılaştırılmasıyla
başlayan ikinci bölüm Köroğlu’nun bir Ermeni rivayetiyle devam eder. Köroğlu
hikâyelerindeki motiflerin incelenmesine de yer veren çalışma, bu kapsamda Köroğlu
Hikâyesi’nde bulunan destani unsurları, masal öğelerini, dini söylemleri, zamanın, mahalin,
destanı söyleyenlerin veya yazarların etkilerini, tarihi unsurları, rivayetlerin eskiliği ve
yeniliği meselesini içerir. Aynı zamanda destan kahramanı olan Köroğlu’nun şahsiyeti
hakkında halk telakkilerini de bulmak mümkündür.. Bu önemli destanın tesirlerini masaya
yatıran eser, Köroğlu’ndan etkilenilerek yazılan şiirlerden, bunları yazan şairlerden, halk
edebiyatında Köroğlu Destanı’nın taşıdığı izlerden, başka milletlerin Köroğlu’ndan nasıl
etkilendiklerinden ve Boratav’ın bu çalışmayı yaptığı tarihte (1983) Köroğlu geleneğinden
bahsetmektedir. Rivayet ve metinlerden yola çıkarak Köroğlu Destanı’nın menşei meselesine
de ışık tutar.
Boratav’ın Türk folkloru ve halk edebiyatı üstüne olan çalışmaları incelendiğinde,
konuya yaklaşımı bakımından, birçok yeniliğin öncüsü olduğu görülür. Köroğlu Destanı adlı
çalışmasında uyguladığı karşılaştırmalı yöntem, dünya destan araştırmalarında bir aşamanın
da işareti olmuştur
3.2.Folklor ve Edebiyat I-II
İki cilt halinde yayınlanan bu eser Pertev Naili Boratav’ın halkbilimi adına bütün
yaptığı incelemeleri, araştırmaları ve bildirileri içerir.İlk kez 1939 yılında yayınlanan birinci
cildinde genel olarak folklor ve edebiyat sorunları ele alınmakta, özellikle halk edebiyatı ile
3
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ulusal sanatın ve edebiyatın ilişkileri üzerinde durulmakta, kültür sorunlarına
yönelinmektedir. Bu arada bir bölümdeki incelemelerin çoğu yakın edebiyatımız üzerinedir.
Namık Kemal’den Yaşar Kemal’e kadar birçok yazarımız değişik kapsamlı yazılarla
incelenmektedir.1954’te tamamlanan ikinci ciltte ise beş bölüm vardır: 1.Halk Şairleri:
Çeşitli yerlerde sunduğu bildirilerden oluşan bu bölüm; Halk Şairlerinde İnsan ve Tabiat,
Güney Şairleri (örn: Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi), Türk Folklorunda Erzurum ve Erzurumlu
Emrah, Sille Halk Şairleri, Bugün de Yaşayan Yunus başlıkları altında incelenmiştir.
2.Roman, Destan, Hikâye: Roman, Destan ve Hikâyenin bütün ayrıntılarıyla işlendiği bu
bölüm, Türk Destanlarının bugünkü durumundan vardığı neticelere kadar ayrıntılı bir biçimde
ele alınmıştır. Dede Korkut Hikâyeleri ve başka halk hikâyelerine de yer verilmiştir.Ayrıca
Köroğlu’nun kim olduğuna ve edebi kişiliğine yine bu bölümde değinilmiştir.Otto Spies’in,
Eflâtun Cem Güney’in W. Bathold’un ve Charles de Coster’in seçilen eserleri üzerine
değerlendirmelere yer veren Pertev Naili Boratav, Kerem ile Aslı Hikâyesini de incelemiştir.
3.Masal, Fıkra, Efsane: Halk masallarının tarihçesiyle başlayan bu bölüm masalların
olağanüstülükle gerçeği birleştiren bir sanat olduğu iddiasıyla devam eder. Ayrıca
tekerlemelere, tekerleme çeşitlerine ve anlamlarına da yer verir. Bu bölümde yazarın masal
derlemeleri de dikkati çekmektedir. Nasreddin Hoca, memleketinden fıkralarına kadar
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bektaşilik ve Bektaşi fıkraları üzerinde de duran Boratav,
Yaralı Top adlı bir efsaneye de yine bu bölümde yer vermiştir.4.Türkü, Ağıt, Ninni: Halk
Türkülerine Dair adlı bildirisiyle bu bölüme başlayan Boratav, yine türkülere ait diğer
bildirileriyle devam eder. Henüz lise çağlarında derlemeye başladığı Mudurnu Türkülerini bu
esere taşımıştır. Belgrad, Mısır, Suriye üzerine söylenen halk türkülerinden bahseden yazar
ayrıca Alman Halk Şarkılarına da yer vermiştir. Ağıtları ayrıntılarıyla işlemiş Kemal Sadık
Göğceli’nin Ağıtlar adlı kitabı üzerine yorumlar yapmıştır. Ahmet Adnan Saygun’un müzik
folkloruna dair bir kitabını inceleyen Boratav, kitabın Rize, Artvin, Kars olarak üçe ayrıdğını
ve bu çerçeve de incelendiğini tespit etmiştir. 5.Halk Tiyatrosu: Türk Halk Tiyatrosu ve
Tulûat Tiyatrosu tanıtılmıştır.Karagöz’e dair ayrıntılı incelemeler ve açıklamalar dikkati
çeker. Karagöz’e dair bir kitap olan Sabri Siyavuşgil’e ait Karagöz Psiko-Sosyolojik Bir
Deneme adlı eseri inceleyen Boratav, Karagöz modernleştirilebilir mi? konulu bir tartışmaya
da öncülük etmiştir.
3.3.Pir Sultan Abdal
1943 yılında edebiyatımıza kazandırılan bu eserde Pertev Naili Boratav Abdülbaki
Gölpınarlı1 ile beraber çalışmıştır. Kitabın yazılış amacı büyük bir halk şairi olan Pir Sultan
Abdal’ın menkıbelerini ve dilden dile dolaşan, onun adına mal edilen şiirlerden onun
olabilecekleri tespit etmektir.
1

Adını 1931’de yayımladığı Melâmilik ve Melâmiler adlı yapıtıyla duyuran Gölpınarlı, Türkiyat Mecmuası,
Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok
sayıda bilimsel makale yayımladı. İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi’nin çeşitli maddelerini yazdı. Divan
edebiyatını eleştirel olmaktan ziyade ideolojik bir yaklaşımla değerlendirdiği Divan Edebiyatı Beyanındadır
(1945) adlı kitabıyla büyük tartışmalara yol açtı.
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Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış, Türk halk şairidir. Asıl adı Haydar'dır.
Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde
geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor. 16.
yüzyılda Osmanlı'da baş gösteren birçok ayaklanmayı desteklemiş, sosyal hareketlenmeler ile
ilgili fikirlerini şiirlerine yansıtmıştır. Bazı tarihçiler şiirlerinde geçen "Şah" kelimesinin İran
Şahı'nı değil Anadolu Bektaşi Postnişinini temsil ettiğini belirtirler. Pir Sultan, ağır idari
uygulamalar altında ezildiğini düşündüğü Türk Toplumunun yeni bir yönetime de ihtiyaç
duyduğunu çoğu kez şiirlerinde dile getirmiştir. Bu nedenle dönemin Sivas Valisi Hızır Paşa
tarafından pek sevilmemiş, eskiden dost olan bu iki insan arasındaki ilişki zamanla husumete
dönerek, Pir Sultan Abdal'ın Hızır Paşa tarafından idam edilmesiyle sonuçlanmıştır. Klasik
Anadolu Alevîliğinin ideasını eserlerinde işleyen Pir Sultan Abdal, 16. yüzyıl Türk
edebiyatının en önemli şairlerindendir. Bugün yazmış olduğu sözler birçok sanatçı tarafından
hala şarkı ve türkülerle icraa edilmektedir. Pir Sultan Abdal hem yaşamı, hem de şiirleriyle bir
okul ve misyon sahibi olmuştur. İdamıyla da insanlardaki haksızlığa ve zulme karşı adalet
duygularını harekete geçirmiştir.
3.4.Bey Böyrek Hikayesine Ait Metinler
Dede Korkut kitabının on iki hikâyesinden üçüncüsü Bay Böre Bey oğlu Bamsı
Beyrek’tir.1939 yılında yayınlanan bu çalışmasında Boratav, ilk olarak hikâyenin basılmamış
rivayetlerini ve parçalarını neşrediyor. Boratav bunu yaparken sırasıyla cönklerden toplanmış,
hikâyeye ait manzum parçalar ile Beyşehir rivayeti ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Kütüphanesi 239 numaradaki iki rivayete de yer veriyor.
Bu hikâyenin çok eski destan ve masal motiflerini taşıması, konunun güzelliğini,
insani yönlerini, onun zamanımıza kadar yaşamasını ve Türk coğrafyasında yayılmasını
sağlamıştır. Çeşitli yerlerde zamana göre şekillenen Dede Korkut Hikâyeleri ilk destan
özelliklerini korusalar da masal ve meddah hikâyesi özellikleri kazanmıştır. Destanların
mahallileşmesi ve masallaşması olaylarını açıklamak, örnekler verebilmek ve yapılacak
araştırmalara yol açmak, Anadolu halkının bu eserleri nasıl sevdiğini ve dinlediğini
hatırlatmak Pertev Naili Boratav için bu eserin amacını oluşturmaktadır.
Boratav’ın incelemeye değer bulduğu bu hikâye kısaca şöyledir: Oğuz beyleri
toplanmış yiyip içip eğleniyorlardı. Aralarında bir tek Bay Büre Bey üzgündü. Sebebini
soranlara ‘benim de bir oğlum olsa böyle otursak ne güzel olurdu’ dedi. Beyler de dua ettiler,
o zamanda onların duası dua bedduası da beddua olurdu. Bay Bican Bey’de kendisine bir kızı
olması için dua etmelerini istedi. Onlar da dua ettiler ve Bican Bey’de dedi ki ‘şahitsiniz
Allah bana biz kız, Büre Bey’e de oğlan verirse onlar beşik kertmesi olacak’. O oğul büyüdü,
Büre Bey oğluna hediyeler alınmasını istedi. Bir kervan gönderdi hediye alsınlar diye. Ama
kervanı yolda kâfirler durdurdu. Kâfirler tam malları yağmalarken bir yiğit yetişti ve kafileyi
kurtardı. Kafiledekiler de ne istersen al buradan dediler. Yiğit kılıçları ve aygırı almak istedi.
Bunun üzerine bozuldular. Sebebini sorunca Büre Bey’in oğluna aldık dediler. Yiğit de
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düşündü: ‘Bunları burada almaktansa babamın hediyesi olarak evde alırım’ dedi ve ayrıldı.
Eve gitti. Kervan varınca bu yiğidi gördüler ve tanıdılar. Onun kervanı kurtaran kişi olduğunu
söylediler. Bunun üzerine Bay Büre Bey çok sevindi. Dede Korkut’u çağırdılar, oğlana Bamsı
Beyrek adını verdi. Gel zaman git zaman Bamsı Beyrek ile Bay Bican’ın kızı Banuçiçek
karşılaştı. Birbirlerinin beşik kertmesi olduklarını babalarından duymuşlardı ve şimdi de
tanışmış oldular. Oğlan kızı tanıyınca üç öptü bir dişledi ve ayrıldılar. Oğlan eve gelip kızı
istediğini söyledi. Ancak kızın kardeşi Deli Karçar’dı ve kızı isteyenleri öldürüyordu. Kızı
istemeye Dede Korkut’u gönderdiler. Dede Korkut zorlukla da olsa kızı istedi. Düğünden
önce bir gün Bamsı Beyrek uyuyordu.Casuslar bunu kâfirlere söyledi ve kâfirler gelip onu
esir aldı. Yalancı oğlu Yalancuk’un da zaten Banuçiçek’te gözü vardı. Beyrek öldü deyip
kanlı bir gömlek gösterdi ve herkes Beyrek öldü zannetti. Bamsı Beyrek bir yolunu bulup esir
alındığı kaleden kaçtı. Yolda ozan kılığına girdi ve herkesle irtibat kurdu – gerçek kimliğini
belli etmeden – .Daha sonra da kim olduğunu gösterdi ve Yalancuk’la evlenmek üzere olan
Banuçiçek’i de tekrar alıp nişanlandı. Dedem Korkut geldi, dualar etti.
3.5.Halk Edebiyatı Dersleri
Türkiye'de folklor (halkbilimi) ve halk edebiyatı konularının üniversite düzeyinde
bağımsız bir kürsü çerçevesinde ele alınmasına öncülük eden Pertev Naili Boratav, okuttuğu
dersler için dünyada ve Türkiye'de o yıllara kadar varılmış bilimsel sonuçları ve ülkemiz için
yapılacak çalışmalarda izlenecek yolu 1942 yılında Halk Edebiyatı Dersleri adıyla hazırladığı
bir kitapta ele aldı.
İlk baskısı büyük ilgi gören ve günümüzde yalnızca eski ve nadir kitaplar satan sahaf
dükkânlarında, o da güçlükle bulunabilen Halk Edebiyatı Dersleri, iki ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm "Folklor" konularına ayrılmıştır. Bu bölümde folklorun tarihçesi,
alanı, diğer bilimlerle ilişkisi, kaynakları, yöntemleri ile folklor ve sanat gibi konuları ele alan
Boratav, yeni bir disiplin olan folkloru ayrıntılı olarak irdeliyor. "Halk Şairleri" başlığını
taşıyan ikinci bölümde halk şairleri için genel bilgiler verildikten sonra, yetiştikleri yörelere
ve dönemlere göre gösterdikleri özellikler ele alınıyor, bazı halk hikâyelerinden parçalar ile
konulara göre örneklendirilmiş şiirler veriliyor.
3.6.İzahlı Halk Şiiri Antolojisi
İlk baskının yapıldığı 1946 tarihinde olduğu gibi bugün de önemli bir gereksinmeyi
karşılayan İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 'Zamanı
Belli Halk Şairleri' başlığını taşıyor ve bu bölüm üç değişik tarihsel döneme ayrılarak bu
tarihsel dönemler içerisinde halk şiiri geleneği kümelendirilmiş oluyor.
İkinci bölüm ise 'Halk Hikayeleri' başlığını taşıyor ve bu bölümde de Köroğlu Kolları,
Kirman Şah, Emrah ile Selvi, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Âşık Garip, Şah İsmail ve Bey
Böyrek Hikayesi gibi Türk halk edebiyatının karakteristik örnekleri üzerinde duruluyor.
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İlk baskının (1943) üzerinden yarım asrı aşkın bir zaman geçmesine karşın, antolojide
yer alan ozanlar hakkında verilen bilgi ve yapılan değerlendirmeler ile seçilen örneklerin,
sonradan yayımlanan aynı nitelikteki birçok antolojiye kaynaklık etmesi, Boratav ve Halil
Vedat Fıratlı'nın bu çalışmalarının önemini daha da belirginleştiriyor.
Halk şairlerini yetiştikleri kültürel ortama göre sınıflandırma esasına dayanan bu
antoloji, seçilen örneklerle, ele aldığı sanatçıyı/ozanı anlama ve değerlendirme bakımından
bugün için de önemini korumaktadır.
3.7.Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği
1946 senesinde doçentlik tezi olan Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği’nde Türk
halk hikâyelerini, doğuşundan yazılı ve basılı duruma gelinceye kadarki evreleri, hikâye
kahramanları ve belli başlı motifler bağlamında ele alır; sosyal çevreyi de dikkate alarak
yazınsal metin çözümlemeleri yapar.
Bu önemli eser halk hikâyelerinin bibliyografyasıyla başlar. Tetkikler ve Sanat
İşlemleri, Basılmış Metinler, Basılmamış Metinler olarak üç bölüme ayrılan bibliyografya
kısmında; Basılmış Metinler başlığı altında bir kısmı eski yazmalardan taş basmalara sonrasın
da matbaa baskılarına geçmiş ve bilim çevrelerinde ‘halk kitapları’ deyimiyle nitelendirilen
hikâyeler listelenirken Basılmamış Metinler kısmında ise sözlü gelenekten derlenmiş olan
hikâyelerin adına yer verilmiştir.
Diğer bölüm ise halk hikâyelerinin konusunu, şeklini ve üslubunu değerlendirmeye
yöneliktir. Halk hikâyelerini çeşitlerine ayırarak hikâyeleri değerlendiren bölüm dikkati
çekmektedir.
Eser halk hikâyesine dair bazı meselelere de yer vermektedir. Hikâyelerin doğuşu,
gelişmesi ve varyantları meselelerine de bir bölüm ayrılmıştır. Hikâyelerde yer alan tarihi
olaylar, kişiler ayrı bir bölümde incelenmiştir. Ayrıca halk hikâyelerinin sözlü gelenekten
kopup yazıya geçerek kitaplaşması hususunda da bilgi verilmiştir.
Pertev Naili Boratav’ın bu önemli kitabı yazara ait başka yerlerde yer alan veya
eklemek istediği kendine ait notlarla sona ermektedir.
3.8. Typen Türkischer Volsmarchen
Türk masallarının tipleri üzerine yapılan bu ilk katalog 1953 yılında Prof. Dr. Wolfram
Eberhard2 ve Pertev Naili Boratav tarafından hazırlanmıştır. 378 masal tipine yer veren bu
eser öncü bir çalışma olmuştur. Bu çalışmalarında Boratav ve Eberhard, Aarne-Thompson
2

Eberhard , yaşamı boyunca ilgi alanı Asya olmak üzere çeşitli konularda ve çok sayıda bilimsel çalışma
yapmıştır. 1931‐ 1978 yılları arasında yayımlamış olduğu 630 çalışma arasında 60 kitap, 185 makale, çeviriler,
notlar, özetler, Türkiye'de yayımlanmış olan kitaplar başta olmak üzere çok sayıda kitap eleştirileri
bulunmaktadır. Türkiye'de kaldığı on bir yıl içinde yayımlanan bilimsel çalışmaları çok yönlü ve zengindir. 155
çalışmanın 70'i tamamıyla Türk tarihi, kültürü ve etnolojisiyle ilgilidir.
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sisteminin Türkiye masalları için uygun olmayışını eleştirerek kendi sistemlerini oluşturdular.
Linda Dégh, bu araştırmacıların masalın kendi çevresiyle ilişkilendirilerek
değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu düşündüklerine dikkat çeker (Folktales and Society
48-49). Masalın kendi çevresiyle ilişkilendirilerek algılanması yaklaşımı, masal araştırmaları
açısından önemli bir gelişmedir. Bu yüzden, Boratav ve Eberhard’ın çalışmalarının değeri,
Dégh’in bu saptaması göz önüne alındığında daha iyi anlaşılmaktadır.
3.9.Zaman Zaman İçinde
“Zaman zaman içinde Kalbur saman içinde Develer top oynarken Eski hamam içinde
Hamamcının tası yok Hamamın kubbesi yok…” "Masal her çeşit insanın ‘örnek edilmeye
değeni’ ile ‘kaçınılması, şerrinden korunulması gerekeni’ni dinleyicinin karşısına çıkaracaktır.
Boy ölçüşen iki zıt güçten olumlunun, sonunda üstünlüğü alması masalın kanunundandır;
çünkü masal iyimserdir. Kusurları büyütmemek, cezalar üzerinde fazla durmamak, ürpertici
ayrıntılardan kaçınmak, kötüleri korkunç olmaktan çok gülünç göstermek … gibi yollarla
bizim masallarımızda bu iyimserlik ve hoşgörürlük daha da çok belirtilmiştir." Pertev Naili
Boratav 1928’de başladığı masal derlemelerinin sayısını zamanla üç bine ulaştırmış; bu
derlemeleri inceleyerek 378 tür altında sınıfladığı masal kataloğunu ise 1953’te yayımlamıştır.
Bu incelemenin bilim dünyasında gördüğü ilgi üzerine 1955’te Fransızca olarak hazırladığı
Türk masalları seçkisi; ardından da her türden bir masal yayımlama rüyasının
gerçekleştirilmesinde ikinci bir adım olarak 1958’de Zaman Zaman İçinde yayımlanmıştır.
Bu derleme, masalların bütün canlılığıyla yaşadığı bir dönemde Pertev Naili Boratav’ın
“masal ataları”ndan derlediği, sözlü geleneğin en güzel örneklerinden yirmi bir tekerleme ve
yirmi iki masala yer veren kapsamlı bir eserdir. Boratav’ın masal ve tekerlemelerin
özelliklerini ayrıntılı olarak incelediği bir önsözün yanı sıra sözlü kaynakların listelerine de
yer verdiği Zaman Zaman İçinde, akademik çalışmalar için zengin bir başvuru kaynağı olma
özelliği de taşımaktadır.
3.10.Tekerleme
Türk masalları üzerine dünyaca kabul gören özgün eserlere imza atmış olan Pertev
Naili Boratav´ın bu alandaki en ilginç çalışmalarından biri, 1963´te Fransa´da yayımlanan Le
"Tekerleme"dir. Tekerleme kavramını Fransız okurların, Türkologların ve folklor
araştırmacılarının gündemine sokan Boratav, masaldan halk hikayesine, Karagöz´den
ortaoyununa, çocukların oyun sırasında söyledikleri ebe çıkarma sayışmacalarından halk
şairlerinin ve mutasavvıf şairlerin şiirlerine varıncaya kadar geniş bir alanda çeşitli metinlere
ad olan bir birikimi, "tekerleme"yi sistemli bir biçimde ele alıyor. Boratav´ın bu kitabında ele
aldığı metinler, çoğunlukla masal girişlerinde olmakla birlikte, masal ortalarında ve
bitimlerinde de söylenen, bazen masaldan ayrı, bazen masalla iç içe, bazen de kendi başına
birer masal olan tekerlemelerdir. Masalın olağanüstü olay ve kişileri, tekerlemelerde dile
getirilen olağanüstülükler, hatta saçmalıklar yanında çok hafif kalır. Boratav´ın bu kitapta
yaptığı tasnif ve tipleme denemesi, tekerlemeleri sözle kurulmuş birer sanat eseri gibi
anlamaya ve çözümlemeye yöneliktir. Türkiye´nin dört bir yanından derlenen, basılı
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kaynaklar ile yazmalardan seçilerek işlenen tekerlemeler, Türk dünyasıyla ve Türklerin
kültürel ilişki içinde bulunduğu diğer toplumlarla da ilişkilendirilmiştir.
3.11.Az Gittik Uz Gittik
Çoğu çocuk ”Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de dönüp baktık ki bir arpa
boyu yol gitmişiz” diyerek ninelerimizin anlatmaya başladıkları ama günümüzde daha az
anlatılır olan masalları dinleyerek büyümüştür.
Az Gittik Uz Gittik, şimdi kimisi Türkiye sınırları dışında kalan toprakların ve Anadolu
masalcılarının dillerinden yıllar boyunca derlenmiş masalları bir araya getiren kapsamlı bir
araştırmadır. Sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılan masalları Pertev Naili Boratav
titiz bir çalışmayla geçmişte kalmaktan kurtarıp günümüze ulaştırmış bu eserinde. Kendi
deyimiyle; onlara belge niteliği kazandırarak her yaştan okuru masal dünyasının büyülü
perdesini aralamaya çağırıyor.
Cumhuriyet döneminin en önemli araştırmacılarından birinin kaleminden, Türk halk
edebiyatına yetkin ve kapsamlı bir bakış getiren bu kitap, yazarın Türk Masalı Üzerine
başlıklı önemli incelemesiyle tamamlanıyor.
Az Gittik Uz Gittik'te birbirinden eğlenceli kırk sekiz halk masalının yanı sıra
Karatepeli hikâyelerin de yer almaktadır. Keloğlan’dan korkunç devanalarına, astığı astık
kestiği kestik padişahlardan, gözüpek şehzadelere, bin bir güçlükten sonra muradına eren
güzel ve akıllı kızlardan, eğlendirirken düşündüren hayvanlara kadar birçok renkli masal
kahramanını barındıran bu eser ilk kez 1969’da yayımlanmıştır.
3.12. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı
İlk basımı 1969 yılında yapılan bu eserin metodu Halk Edebiyatına dair 100 sorunun
yalın fakat kapsamlı bir biçimde açıklanmasıdır. Dokuz bölüme ayrılmış eserin bölüm
başlıkları ve içerikleri şöyledir: Halkbilimi: Halkbiliminin tanımını, başka hangi deyimlerle
adlandırıldığını, ne olup ne olmadığını, geçmişini ve bugünkü durumunu açıklar. Âşık
Edebiyatı: Âşık sözünün anlamını âşık edebiyatının diğer edebiyatlarla ilişkisini, âşık
edebiyatının türlerin, şiirlerin biçimlerini, toplumda derin iz bırakmış ünlü âşıkları ve
günümüzde bu geleneğin yaşayıp yaşamadığı konularına ışık tutar. Destan ve Hikâye: Destan
ve hikâyenin tanımının yapıldığı bu bölümde destanların, hikâyelerin çeşitlerine, Oğuz
Destanlarına, Dede Korkut Hikâyelerine ve Köroğlu’na değinilmiştir. Meddahlık-Gerçekçi
Hikâye Türü: Bir anlatı türü olarak meddah hikâyesinin ne olduğunun açıklanmasıyla
başlayan bölüm, meddahlığın tarihi gelişiminden, ünlü Türk meddahlarından ve meddahlığın
günümüzdeki durumundan bahseder. Masal-Fıkra: Masalın tanımına, tekerlemelerine ve
çeşitlerine yer veren bu bölüm fıkra türünün açıklanmasıyla devam eder. Fıkra denince ilk
akla gelen isim olan Nasreddin Hoca da bu bölümde unutulmamıştır. Efsane: Efsanenin
tanımı, çeşitleri, konusu, nitelikleri ve içinde yer alan olağanüstü varlıkları yanı sıra efsanenin
önemi bu bölümün konusunu oluşturmuştur. Bilmece: Bilmecenin hangi nitelikleriyle halk
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edebiyatı türü olduğu açıklanır. Ayrıca bilmecenin çeşitleri, oluşumu, yaratıcıları üzerinde de
durulur. Bilmecenin bir eğlence aracı olmak dışında başka bir görevi var mıdır sorusuna da
yanıtlar verilir. Atalar sözü-Alkış-Kargış: Bu bölümdeki türlerin ortak özelliklerine,
tanımlarına ve günlük hayatımızdaki yerlerine değinilir. Halk Şiiri Tekerleme-Türkü-Mâni:
Tekerlemenin ne olduğu ve nasıl yapıldığı anlatılır. Türkünün tanımı ve çeşitleri üzerinde
durulur. Mâni ne demektir açıklanırken mâni söylenmesine vesile olan yerler ve şartlar da göz
önünde bulundurulur. Seyirlik Halk Oyunları: Her bölümde olduğu gibi meddahlığın tanımı
yapılarak başlayan bölüm, kukla üzerine bilgiler vererek devam eder. Karagöz üzerine
ayrıntılı değerlendirmeler yapan Boratav, orta oyununun özelliklerini anlatmakla devam eder.
Karagöz ve orta oyunun ortak yönlerine değinilir. Tulûat ve seyirlik oyunlar hakkında detaylı
açıklamalar yapılır.
3.14. 100 Soruda Türk Folkloru
1973 yılında ilk kez basılan 100 Soruda Türk Folkloru kitabı 5 bölümden oluşur.
Birinci ve ikinci bölümlerde evrenin oluşumu, çeşitli tabiat öğeleri ve olayları ile olağanüstü
varlıklar ve olgularla ilişkili inanış ve davranışlar, bu öğeleri, olayları ve olguları etkileme
çabaları ve yöntemleri incelenmektedir. Yazar inanç kelimesinin sözlük anlamını ve yabancı
dillerdeki anlamlarını açıklamış ve halk inanışlarından bahsetmiştir. İnanç sözlük anlamı ile
kişice ya da toplumca, bir düşüncenin bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın gerçek
olduğunun kabul edilmesidir.
Halkbilimi, belli bir toplumun eski dinlerinden miras alıp kendi çağının şartlarına
uygulayarak yaşattığı yeni dininde, yaşam şartlarının gerektirdiğince yeni biçimler, yeni
içerikler ve anlatışlarla oluşturduğu inanışlarla ilgilenir.
Üçüncü ve dördüncü bölümler bireylik ve toplumluk çeşitli törenleri inceler. Bireylik
törenler, bireyin yaşamı boyunca yaşa bağlı olarak sıralanan geçiş törenleridir (doğum,
evlenme, sünnet, düğün, ölüm…). Toplumluk törenler ise belli bir toplumca ve belli bir
toplum için düzenlenenlerdir (dini bayramlar, köy bayramları, yatır ziyaretleri…).
Beşinci bölümde oyun ve oyuncaklar, halk sporları incelenmiştir. Bu bölümde “raks”
(dans) kavramı dışında kalan gösteriler yani kör-ebe, birdir-bir, aşık, gibi çocuk oyunları ve
güreş, cirit gibi halk sporları anlatılır.
Sonuçlar ve sonsöz bölümü ise halk edebiyatı ve halkbiliminin çeşitli yöntem
sorunlarına ayrılmıştır. Türk halkbiliminin bütün konularını kapsaması beklenen bu el
kitabında yazar nelerin neden eksik kaldığını anlatarak bir anlamda özeleştiri yapmaktadır.
Araştırmacılara, halkbilimi konularında derlemeler hangi şartlar altında yapılması gerektiği ve
gözetilecek kurallar hakkında ipuçları verir. Arşivlemenin ne kadar gerekli olduğuna değinen
yazar aynı zamanda arşivlerden kimlerin nasıl yararlanması gerektiğini anlatır.
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3.15. Nasreddin Hoca
Boratav'ın 42 yıllık çalışması sonucu 1996 yılında ortaya çıkan Nasreddin Hoca adlı
292 sayfalık eseri, iki kısımdan oluşuyor.
Eserin ilk kısmı, Boratav'ın, 9 adet irili ufaklı Nasreddin Hoca üzerine 1950'li
yıllardan beri değişik uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunduğu, Türkçe’ye çevrilen
bildirilerinin ve verdiği konferanslarının metinleriyle, kimi Türkçe yazdığı makalelerin
biraraya getirildiği ve yeniden gözden geçirilerek eklemeler yapıldığı, bilimsel analizlerini
içeriyor.
Eserin ikinci kısmı, 1480'de Ebu'l Hayr-i Rumî tarafından yazılan Saltuk-nâme'den
başlayarak günümüze gelen değişik yazmalardan seçilen 594 Nasreddin Hoca fıkrasından
ibaret.
Boratav'ın Nasreddin Hoca'ya 19. yüzyıldan önceki gerçek kişiliğini geri verdiği eser,
sadece Anadolu kültür çevresinde değil, Osmanlı kültür çevresindeki Nasreddin Hoca
geleneğinin oluşum, yayılma ve yaşatma, değişme süreçlerini kapsıyor.
4.Sonuç ve Değerlendirme
“Folklor” olarak adlandırılan halkbiliminin asıl konusu, insandır. Tarih kadar eski olan
bu sahayı teşkil eden destan, masal efsane halk hikayesi, bilmece, türkü, fıkra, atasözü hatta
alkış-kargışlarda biz, bir milletin yaşayış biçimini, sevinç ve tasasını, gelenek ve
göreneklerini, değer yargılarım dilini, dinini bir yerde de tarihini buluruz. İnsanlığa sevgi,
saygı, barış, huzur, güven, birlik ve beraberlik vb. kavramların hapsi folklorla iç içedir. Vatan
ve millet sevgisinin, ahlaki değerlerin en güzel örneği, folklor ürünlerinde gizlidir.Kısacası bir
milletin kültür tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için, o milletin kültür ürünlerine bakmak
gerekir. Bunların gelecek nesillere aktarılması, folklorun görevidir. Sözü edilen ürünlerden
faydalanmak için onların derlenmesi araştırılıp incelenmesi, eski ve yeni unsurların ortaya
çıkarılması lazımdır. Bu surette hem kültürümüzle ilgili çeşitli konulardaki gelişme ve
değişmeler ortaya çıkacak; hem de kendini bilen, olgun ve bilgili kişiler yetişmesi sağlanmış
olacaktır. Zira kendi geçmişini, özelliklerini bilmeyen bir insanın vatanına ve milletine yararlı
olamayacağı açıktır. İşte milletimizin her alandaki başarısı, mutluluğu ve huzuru için önem
arz eden halk bilimini, tarihimizde en iyi icra eden bilim adamı Pertev Naili Boratav olmuştur
diyebiliriz. Eselerini incelerken vardığımız bu sonuç bir tesadüf değildir. Lise yıllarından
başlayarak bu bilime bütün hayatını adayan Boratav bizlere kültürümüzü yani kendimizi
tanıtmıştır.
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