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PROPAGANDA VE İSLAMOFOBİ'NİN İNGİLİZ KİTLE İLETİŞİM
ARAÇLARINDAN YANSIMALARI

Sami ÇÖTELİ*
Öz
New-York’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne 11 Eylül 2001’de yapılan saldırıyla
birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde İslam korkusu yükselmeye başlamıştır. Bu saldırının
hemen arkasından gelen 15 ve 20 Kasım 2003’de İstanbul, 11 Mart 2004’de Madrid ve 7
Temmuz 2005’de Londra’da meydana gelen El-Kaide terör örgütü saldırıları da ABD’de
yükselen İslam korkusunun Avrupa’da da hak kazanmasına yol açtı. Bu korku medyanın da
kışkırtması ile tüm dünyada yaşayan Müslümanların kötü imaj kazanmalarına neden oldu.
Müslümanlar ile yapılan yayınların bir kısmı propaganda niteliğinde olmuştur. Propaganda
bireyler ve gruplar aracılığıyla diğer grupların kanılarını, görüşlerini ve davranışlarını iletişim
araçlarını kullanarak propaganda yapıcının istekleri doğrultusunda etkileme, değiştirme veya
kontrol altında tutmaya yönelik bilinçli bir davranıştır. Bu bağlamda bir eylemin propaganda
olarak nitelenebilmesi için kanı ve görüşleri denetlemeye yönelik bilinçli bir davranışın söz
konusu olması gerekir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi medya organları gerçek ancak kısıtlı bir
gruba bağlanabilecek bir olgunun genele yayılmasında etkin rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: İslamofobi, propaganda, anti-İslamizm.
REFLECTION ON THE BRITISH MASS MEDIA PROPAGANDA AND
ISLAMOPHOBIA
Abstract
Islamophobia considerable increased among the United State of America after the
attacks to New-York World Trade Center on 2001 September 11st. The following attacks of
El-Kaide terrorist organization, happened in Istanbul (2003, November 15 – 20), Madrid
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(2004, March 11) and London (2005, July 7) caused the Islamic phobia that was increased in
the USA to take place also in the Europe. This phobia, together with the provocation of media
caused the Muslims living all over the world gained a bad public opinion. Some of the
publications which were made with the Muslims are propagandas. Propaganda is a conscious
behavior of individuals and groups that aims to effect, change and to take under control of
others point of views, opinions, persuasion and behaviors in line with the propaganda makers’
whishes using communication tools. Thus, the action must include conscious behaviors in
order to audit someone’s persuasion and opinion to be qualified as “propaganda”. As it is seen
from above descriptions media can play an efficient role in dissemination of a real but limited
fact to a wider / overall area.
Keywords: Islamophobia, propaganda, anti-Islamism.
Giriş
Ortadoğu ve Mezopotamya bölgesi tarih çağları boyunca türlü işgallere ve yağmalara
tanıklık etmiş topraklardır. Buralar üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi günümüzde dahi
kimi demokratikleştirme kisvesi altında devam ediyor. Bu topraklar üzerindeki iktidar
mücadelesi için burada yaşayan halkların, İslam'a geçişi de önemli bir dönüm noktası
olmuştu. Bahsi geçen en önemli mücadelelerin başında ilki 1094 yılında düzenlenen I. Haçlı
Seferi gelir. Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papa’nın çeşitli vaatleri ve talebi üzerine
düzenledikleri bu seferler yaklaşık 176 sene boyunca dokuz defa tekrarlanmıştır.
Müslümanlığın hızla yayılarak arap yarımadası dışına taşması ve aslında bölgenin
tüm kaynaklar bakımından da zengin oluşu papalık kurumunu harekete geçirmişti. Önemli
olan ise bu seferlerde gönüllü olacak milletleri ve onların askerlerini bir araya getirmekti. Bu
noktada bilinen en iyi yol devreye giriyor, propaganda. İslam’ın Hıristiyanlık için bir tehdit
oluşturduğu ve sayılarının her geçen gün artmasıyla, Avrupa'ya da yayılabilecekleri fikri
benimsetildi. İşin içinde türlü maddi vaatler olmadığı sürece salt bu propaganda ile kaç millet
öylesine zahmetli bir sefere katılır? Zenginlik düşünceleri ve Vatikan'ın anti-islami
propagandalarıyla Müslümanlığın yok edilmesi amacında seferler başladı.
Savaşlar ancak haklı sebeplerle yaratılılır. Bu sebepler ya bir ülkenin bağımsızlık
mücadelesidir ya da dinsel ve etnik kışkırtmalardır. Adolf Hitler'in etnik savaşı, Kosovalı ve
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Sırpların hem etnik hem de dinsel iç savaşları, İslam devleti kurma çabalarından doğan
Somali'nin Etiyopya ile yıllardan beri süregelen dinsel savaşı ve ABD'nin bölgeye asker
çıkartması... Bu gibi örnekler tarihte kalmış ve güncel hatıralarla genişletilebilinir. Eğer bir
savaşın temelinde din veya etnik olgular yatıyorsa, yaşanan katliamlar ve savaşın kendisi
kesinlikle haklı sayılır. Günümüzde ise buna demokratikleştirme hatta özgürleştirme
yakıştırmaları uygun bulunuyor. Tıpkı Haçlı Seferlerinde olduğu gibi...
Bugün de durum İslam Devletleri bakımından aynı. İsmi, zenginliğe doğru uzanan
yol değil de, Ortadoğu'da demokratikleşme ve barış olarak karşımıza çıkıyor.Tıpkı Körfez
Savaşı'nda, Kuzey Irak'da, Filistin'de yaşanan kanlı savaşlarda olduğu gibi. Çok sayıda
Avrupa ülkesi ve ABD yaşanan savaşları/demokratikleştirme çabalarını haklı buluyor.
Özellikle Dünya'da artan planlı ve örgütlü terör olaylarında, Müslümanların her zaman
mercek altında tutulması, Müslümanları potansiyel birer terörist gibi göstermeye yetiyor.
Milat gibi anılan, ABD'de yaşanan 11 Eylül saldırılarından hemen sonra, dillerden düşmeyen
İslamofobi kelimesi, Madrid ve Londra metrolarında yaşanan saldırıların ardından oldukça
revaçta kullanılmaya başlandı. Yarı özel medya kurumlarının yaptığı gizli ve aleni antiislamcı propagandalarda halklar üzerinde oldukça etkin bir baskı unsuru olarak karşımıza
çıkıyor.
Propaganda Kavramı
Propaganda kabul edilemez bir fikir yayma eylemidir. Öyle ki propaganda yapıcılar
dahi propaganda yaptıklarını kabul etmez. Çünkü propaganda hedef kitlenin fikirlerini,
bilinçaltına seslenerek değiştirmeye çalışmaktır. Bu sesleniş biçim olarak baskıcı, inatçı ve
zaaflardan yararlanmaktır.
Latincede propaganda "yayılacak şeyler" manasına geliyordu. 1622 senesinde, 30 yıl
savaşlarının başlangıcından hemen sonra, Papa XV. Gregory Hıristiyan olmayan ülkelere
gönderilen misyonerler vasıtasıyla Hıristiyanlığın yayılmasını gözeten Congregatio de
Propaganda Fide(İnancı Yayma Meclisi)'ni kurdu. Kelimenin orijinal anlamı yanıltıcı bilgi
anlamına gelmiyordu. Modern politik manası I. Dünya Savaşına kadar gider ve orijinali
alçaltıcı bir mana içermemektedir. Propaganda bilinen çok eskiden beri kullanılan bir
yöntemdir. Livy gibi Roma İmparatorluğu yazıları Roma yandaşı propagandanın baş eserleri
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olarak kabul edilir. Terimin kendisi Katolik inancının yayılması ve Katolik olmayan ülkelerde
kiliseye ait işlerin düzenlenmesiyle görevli papalık makamı olan, İnancın Yayılması için
Roma Katolik Kutsal Meclisinden (sacra congregatio christiano nomini propagando veya
kısaca, propaganda fide) gelmektedir (www.wikipedia.org, 19.05.2010).
Propaganda çalışmaları, I. Dünya Savaşı sırasında devreye girerken, toplum içinde ve
toplumlararasında önemli roller oynamaya başlamıştır. Gerçekten, I. Dünya Savaşında
propaganda etkinlikleri dünyayı önemli ölçüde meşgul ederken aynı zamanda insan yaşamını
büyük ölçüde etkilenmiştir. Propaganda çalışmaları, bir yandan I. Dünya Savaşı'nda ilk kez
askere alınan sivilleri savaştırabilmek, diğer yandan savaş endüstrisini sürdürebilmek için
kullanılmıştır. Bu konuda kiliselerde verilen vaazlar önemli yer tutmuştur. Vaazların yanında,
savaşan ülkelerin askerlerinin ve sargılar içinde yaralıların konuşturulduğu mitingler,
gazetelerde ve dergilerde yer alan savaşta yaşananları anlatan acımasız hikayeler, değiştirilen
fotoğraflar... kullanılan propaganda malzemeleri arasındadır. Bu propaganda malzemelerinin
I. Dünya Savaşı'nı başlatan Almanlara karşı büyük bir başarı sağladığından söz etmek gerekir.
Özellikle anlatılan acımasız hikayelerin ve gazetelerde yer alan fotoğrafların çoğunun gerçek
olmadığını dikkate almak zorunludur (Tokgöz, 2008, 101).
Propaganda bireyler ve gruplar aracılığıyla diğer grupların kanılarını, görüşlerini ve
davranışlarını iletişim araçlarını kullanarak propaganda yapıcının istekleri doğrultusunda
etkileme, değiştirme veya kontrol altında tutmaya yönelik bilinçli bir davranıştır. Bu
bağlamda bir eylemin propaganda olarak nitelenebilmesi için kanı ve görüşleri denetlemeye
yönelik bilinçli bir davranışın söz konusu olması gerekir. Kimball Young da az çok buna
benzer bir tanımı kullanmaktadır. Young'a göre de propaganda, kanıları, görüşleri ve değerleri
kontrol etmek ve son aşamada davranışları belirlenen doğrultuda değiştirmek amacıyla
önceden planlanarak ve psikolojik teknikleri de içeren sistematik bir takım araç ve semboller
kullanarak yürütülen bilinçli bir davranıştır (Arı, 2006, 380).
Propaganda, İlk Çağlardan itibaren gerek sözcük olarak gerekse de faaliyet olarak var
olmuştur. Aristoteles tarafından retorik olarak adlandırılan ilk propaganda faaliyetleri uzun
yıllar boyunca etkisini korumuştur. Aristoteles için siyaset yapmanın tek biçimi olan retorik,
akıl ve duyguyu bir arada tutan, bireylerin karşılıklı konuşmalarında birbirlerini ikna
etmelerini sağlayan bir hitabet sanatıdır. Propagandanın en önemli özelliklerinden biri sürekli
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tekrarlanan tek yönlü bir mesaj iletimine sahip olmasıdır. Bundan dolayı mesajları oluşturmak,
amaca uygun mesajları seçip yollamak büyük bir önem kazanmaktadır. Kazancı'ya göre,
''propagandada birçok mesajın içinden ancak propagandanın temel anlayışına ve beklentisine
uygun olanlar halka verilir". Propagandanın istenen mesajı kitlelere ulaştırması etkili araçların
kullanılmasına bağlıdır. Bu amaçla kitle iletişim araçlarıyla birlikte çeşitli sembol ve
işaretlerden yararlanılır. Domenach tarafından sıralanan propagandanın temel dayanakları,
basılı yazının yayılması, sözün yayılması ve görüntünün yayılması başlıkları altında
propagandada kullanılan iletişim araçlarının gelişimini de ortaya çıkarmaktadır. Basılı yazının
yayılması 18.yüzyılda gazetenin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Basılı araçların başlıcası olan
gazeteyi, kitap, dergi, afiş ve bildiri takip etmektedir. Sözün yayılması ise radyo aracılığıyla
olmuştur. Radyonun yanında telsiz, mikrofon, hoparlör ve telefon da sözün yayılmasında
etkili olan araçlardır. Görüntünün yayılmasında en önemli etken televizyondur. Propaganda
için eşsiz bir inandırma aracı olarak kabul edilen televizyonun yanında sinema, tiyatro,
fotoğraf ve karikatürler de sayılmaktadır. Propagandada kullanılan tekniklere bakıldığında en
önemli ve temel tekniğin mesajların ve sloganların sistemli olarak tekrarlanması olduğu
görülmektedir. Bunun yanında, kalıplaşmış imajların kullanımı, isimleri bir lakapla değiştirme,
iddia, düşmanın tanımlanması, gösterişli genelleme, tanıklık, transfer, yalınlık veya abartma,
ortak değerlerden ve toplumun ortak hafızasından yararlanmak gibi teknikler de etkili
olmaktadır (Maksudoğlu, 2006).
Artık günümüzde insanların kafalarını değiştirmek ve bu yolla dış politikalar üzerinde
kendi ulusal çıkarları doğrultusunda doğrudan etki uyandırmayı amaçlayan propaganda
hükümetler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla gerek kendi ülkesinde
gerekse diğer ülkelerde faaliyet gösteren profesyonel kadrolar vardır. Devletler diğer ülkelerin
halklarını, o ülkede yaşayan etnik veya dini grupları, iktisadi ve sosyal açıdan kendini
soyutlamış hisseden grupları etkileyerek o ülke üzerinde baskı kurmaya çalışmakta ve bunları
gerektiğinde dış politikada bir pazarlık konusu haline getirerek bazı çıkarlar elde etmeye
çalışmaktadır. Sonuç olarak kitle iletişim araçlarının gelişmesi propaganda araçlarının
gelişmesi propaganda yöntemlerini olsun propaganda araçlarını olsun çok daha sofistike hale
getirmiş bulunmaktadır. Devletler bir çok ülkeye aynı anda bir çok dilden yayın yapan radyo
ve televizyonlar aracılığıyla diğer ülkelerde yaşayan insanlara çok daha doğrudan ulaşabilme
ve onları etkileme olanağını elde etmiş bulunuyorlar (Arı, 2006, 382). Radyo - televizyon gibi
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günümüz yaygın kitle iletişim araçlarına interneti ve sanal haber portallarını da ekleyebiliriz.
Televizyon veya radyo aracılığı ile yapılan herhangi bir yayının, kalıcı olarak tekrarına
internetteki haber portallarından ulaşmak imkanına sahibiz.
Anlaşılacağı üzere propaganda çalışması sistemli bir çalışma bütünü. Önceden
planlanarak, uzun araştırmalar ve analizler sonucunda uygulanır, sonucunda türlü yaptırımlara
bağlanır. Bu yaptırımlar kimi zaman halkın kullanacağı oylar, sivil hareketler/darbeler ya da
sosyal, etnik veya dini ayrımcılıklar olarak karşımıza çıkabilir.
Propagandanın Unsurları
Eğer ki amaç insan zihnine girmek ve onu yönlendirmekse, propaganda etkinliğini
sadece görsellik üzerine kurmak mümkün değildir. Ya da sadece fiziksel veya işitsel. Üç
unsuruda mutlak bir arada kullanmak gerekir. İnsan beyninde bulunan paryetal lob,
somaduysal kortekse, oksipital lob, görsel kortekse ve temporal lob ise işitsel kortekse
hükmeder. Bu nedenle propagandanın insan beyninde çelişkiler olmaksızın yer alabilmesi için
lobların her birini ayrı ayrı ele alarak propagandayı tasarlamak gereklidir. Ancak bu şekilde
yetilerin kontrolü mümkün olacaktır. Bu noktada kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı ve
profesyonel propagandacıların özenli çalışmaları önemli rol oynamaktadır.
Propagandada dört unsur bulunmaktadır. Bunlar: (1) Diğerlerinin kanılarını,
görüşlerini ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan propaganda yapıcılar, (2) Propaganda
yapıcının kullandığı yazılı, sözlü ve davranışsal semboller, (3) İletişim araçları ve (4)
Propagandanın yöneltildiği hedeftir (Arı, 2006, 382).
Noam Chomsky'nin "Yan Dil" makalesi Irak Savaşı örneği üzerinden egemen sınıfın
organik entelektüelleri tarafından nasıl rıza yaratıldığını anlatan iyi bir örnektir. Öncelikle
“yan dil”in ne anlama geldiğini anlamak için "yan hasar" kelimesine bakmamız gerekir. "Yan
hasar", Pentagon ve medya tarafından kullanılan bir terimdir. Savaşlarda askeri hedeflerin
yanı sıra oluşan sivil kayıpları ifade etmek için kullanılır. "On sivil öldü" demekle "On yan
hasar var" demek birbirinden farklıdır. İkincisi dinleyeni ölenlerin insan olduğu gerçeğinden
uzaklaştırıp "şeyleştirir". "Yan dil" terimi de "yan hasar" terimine kinaye olarak yaratılmıştır.
Irak savaşındaki askeri etkinliğin yanı sıra, ABD yönetimi ve medya tarafından oluşturulan
propaganda diline gönderme yapar. Chomsky, "yan dili" yani eşgüdümlü propaganda dilini
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Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak tarihselleştirir. İlk eşgüdümlü propaganda bakanlığı
Birinci Dünya Savaşı sırasında Britanya'da kurulur ve Enformasyon Bakanlığı adını alır.
Amacı, Amerikalı aydınları İngiltere'nin haklılığına inandırmak, bu yolla Amerikan halkını
da İngiltere'nin yanında savaşa girmeye razı etmektir. İlk hedef entelektüellerin, ikinci hedef
ise onlar kanalıyla halkın razı edilmesidir (http://www.buo.boun.edu.tr, 07.05.2008).
1983'de yabancı dilde propaganda amaçlı yayın faaliyetlerine başlayan Birleşik
Krallık'ta savaş sırasında Enformasyon Bakanlığı kurulmuşsa da bu bakanlık 1946'da
feshedilmiştir. Ancak propaganda faaliyetlerinin formülasyonu ve uygulaması başkanın adını
alan ve 1952'de kurulan Drogheda Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bir
teşkilat gibi çalışan komite faaliyetlerini Dış İlişkiler, Uluslar Topluluğu ile İlişkiler,
Sömürgelerle İlişkiler, BBC (nin faaliyetleri) ve British Council (in çalışmaları) gibi birimler
ve kurumlar aracılığıyla yürütmekteydi. Nitekim Komite bir enformasyon bakanlığının
kurulması yerine enformasyon ve propaganda hizmetlerinin yine aynı şekilde yarı özerk bir
teşkilat tarafından koordine edilmesi üzerinde durmuş ve bu doğrultuda önce dışişleri
bakanlığının gözetiminde çalışacak bir koordinasyon komitesi arkasından da British Council,
BBC ve Merkezi Enformasyon Dairesi gibi üç ana birimden oluşan Denizaşırı Enformasyon
Servisi (Overseas Information Service: OIS) kurulmuştur. Bunlardan özellikle iki önemli
propaganda teşkilatı olan British Council ve BBC aslında yarı resmi kurumlar gibi
çalışmaktadırlar. Ancak bunlar hükümetten sürekli mali destek almakta ve Dışişleri
Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar. Ancak yine de diğer
hükümet kuruluşlarından birçok yönleriyle farklıdırlar (Arı, 2006, 385).
Propagandanın neden yapıldığına dair haklı sebepler olmalıdır. Yani ikna ve
kabullendirmenin gerekçeleri bildirilmelidir. Ancak gerekli bilgiler sunulduktan sonra kitle
iletişim araçlarından propaganda yayını yapılabilir.
Bunların yanı sıra, propaganda sırasında kullanılan özel telkinlerden söz edebiliriz ve
çok çeşitli olabilmektedir ki bazıları şöyle; 1-Kalıplaşmış İmajların Kullanışı: İnsanları
kategoriler içine sokmak doğal bir eğilimdir; herhangi bir kategori içinde düşünen bu
tanımlama yerleştiğinde gerçek durum hatırlanmaz olur. 2-İsimleri bir başka lakapla
değiştirme: Propagandacı muhataplarını etkilemek için genellikle lehte ya da aleyhte olan
deyimler kullanılır; bu deyimler duygusal çağrışımlara sahiptir. Bundan dolayı Komünist ya
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

da Rus yerine Kızıl, sendika liderleri için sendika patronları kullanılır. 3-Seçme:
Propagandacı karmaşık gerçekler yığınından yalnızca amacına uygunluk arz edenleri seçer.
4-Tümüyle yalan: Birinci Dünya Savaşı sırasındaki hammadde olarak insan kullanan sabun
fabrikaları

hikayelerinden

Hitlercilerin

büyük

yalan

tavsiyelerine

kadar

yalan,

propagandacıların her zaman sermayelerinin bir parçası olmuştur. 5-Tekrar: Propagandacı,
ifadelerini

yeterince

tekrarladığı

takdirde

zaman

içinde

muhataplarınca

kabul

edileceğinden emindir. Bu tekniğin bir değişik şekli sloganların ve anahtar kelimelerin
kullanılmasıdır. Örneğin; Herkese adil pay. 6-İddia: Propagandacı nadiren tartışır. Tezi lehine
iddialar ileri sürme konusundaysa cesurdur. 7-Düşmanın tanımlanması: Propagandacı,
yalnızca bazı şeyler lehine değil, ama aynı zamanda bazı gerçek ya da mutasavver düşmanlar
aleyhine de olan bir mesaj ileri sürmesi halinde düşmanın tanımlanması faydalıdır. 8Otoritenin teyidine sığınma: Otoriteye sığınma telkinin tabiatında vardır. Kendisine sığınılan
otorite, tanınmış bir politik kişiliğe bağlı olarak dini otorite olabilir (http://ilef.ankara.edu.tr,
06.05.2008).
Enformatik propaganda daha ziyade bilginin ve haberin propaganda amacıyla
kullanılmasıdır ki bu aynı zamanda en yaygın propaganda biçimidir. Bir çok insan
enformasyonun toplumlararası iletişimin önemli bir kaynağı olduğunu düşünerek bunun
propaganda amacıyla kullanılmayacağını düşünebilir. Ancak enformasyon kavramı içerik
itibariyle her zaman propagandacı bir etkiye sahiptir (Arı, 2006: 388).
Psikolojik savaş milli hedeflere ulaşmak, dost, düşman ve tarafsız gruplarda lehte
hisler, davranışlar ve tutumlar meydana getirmek amacı ile planlanmış askeri, ekonomik ve
politik faaliyetlerin propaganda ile birlikte kullanılmasıdır. Psikolojik savaş başlı başına
uygulanan bir savaş şekli olmaktan ziyade diğer savaş türlerini tamamlayıcı ve onları
destekleyici bir özelliğe sahiptir. Psikolojik savaş, zaferi doğrudan doğruya kazanan bir silah
olmayıp, harbi yakından ve devamlı destekleyen bir “Destek Silahı” durumundadır. Psikolojik
savaşın amacı; özellikle düşmanı kandırmak, fikrini çelmek ve savaşa devam gücünü
azaltmak amacıyla yürütülür. Psikolojik savaşın başlıca silahı propagandadır. Cephanesi; söz
ve basılı evraktır. Hedefi; insanın moral gücüdür. Propaganda, milli hedeflerin desteklenmesi
amacıyla herhangi bir grubun dolaylı veya dolaysız olarak kendi menfaatleri yönünde, zora
başvurmaksızın, hasım taraf üzerinde onun düşünce, duygu tutum ve davranışlarına etki
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yapmak üzere düzenlediği herhangi bir haber, bilgi, fikir, doktrin veya gösteriden oluşan
faaliyetlerdir (www.inonu.edu.tr, 19.05.2010).
Kültürel propaganda bir milletin başka milletlerden kültür merkezleri okulları
açmak ve oluşturmak gibi çeşitli yöntemlerle yandaş oluşturma ve kazanma gayretidir.
Günümüz çağında ülkeler ve milletler tarafından kendi kültürünü yayma ve kendine taraftar
toplama gayreti göstermektedir (Özsoy, 1998: 19).
Propaganda tam anlamıyla insanları istenene ikna etmeye yönelik bir tavır
olduğundan düşünüş biçimlerini ve eylemleri etki altına almaya çalışır. Bu nedenle de en etkin
silah kitle iletişim araçlarıdır. Bu sayede geniş kitlelere seslenmek mümkün olmaktadır. Bu
nedenle uzman propagandacılar ya kendileri gibi uzman iletişimciler ile çalışır ya da uzman
propagandacılar aynı anda uzman iletişimciler olmaktadır. Bu nedenle hedeflenen grupların
onlardan etkilenmemesi imkansızdır.
Medyanın Propaganda Gücü
Propagandayı fikirlerin geniş kitlelere zoraki aşılanması olarak kabul edebiliriz. Geniş
kitlelere ise en kestirme yoldan ulaşmanın en akılcı ve etkili yolu medya araçlarını
kullanmaktan geçer. Günümüzde görsel medyayı takip etmeyen ve oradaki sanal gerçekliğe
göre yaşamını uyarlamayan insan sayısı neredeyse yok gibi. Durum böyleyse medyanın
yapacağı planlı ve bilinçli propagandaların etkisi kaçınılmaz olacaktır.
Medyanın, bireylerin ve toplumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çok
önemli hizmetleri hiç kimse yadsıyamaz. Bununla birlikte madalyonun bir de öteki yüzü
vardır. İnsanlık için böylesine büyük hizmetler yapan medya, istenirse çok etkin bir
propaganda aracı, bunun da ötesinde geniş halk kitlelerinin beyinlerini yıkamak için güçlü bir
silah olarak da kullanılabilir. Kitle iletişim araçlarının sahipliğini ya da kontrolünü elinde
bulunduran kişi ya da gruplar, haberleri ve iletileri ilgi ve istekleri doğrultusunda tahrif
(deforme) edip değiştirebilirler. Böylece insanların kanaatlerini, düşüncelerini ve şeylere
yükledikleri anlamları şekillendirme yetisini kendi tekellerinde bulundurmak isteyebilirler.
Yine medya kültürel sömürü ve kültür asimilasyonu amacıyla kullanılabilir. Bunun da
ötesinde medya kimi güçler tarafından, ulusal kimliği köreltmek, ulusal birlik ve beraberlik
duygularım zayıflatmak, toplumsal huzur ve barış ortamını bozup, toplumu kaos ve
9
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kargaşanın içine sürüklemek amacıyla kullanılma potansiyeline de sahiptir. Birçok araştırmacı
medyanın amansız propaganda gücü ve beyin yıkama etkisi karşısında insanların, çaresiz,
savunmasız, kolay etkilenir durumda olduğunu savunurken; bir başka grup araştırmacı da,
durumun hiç de sanıldığı kadar vahim olmadığını savunurlar. Onlara göre bireyler medya
karşısında pasif değil, aktif konumdadırlar. Fakat sonuçta medyanın, öyle ya da böyle, az ya
da çok herkesi etkilediği gerçeğini onlar da teslim ederler. Yüksek toplumsal statüye sahip
olan bireyler, medyadan daha az oranda etkilenirken; düşük sosyal-ekonomik düzeydeki
bireyler daha yüksek derecede etkilenmektedirler. (http://ilef.ankara.edu.tr, 07.05.2008)
Yaşadığımız çağda medyanın gücü, kendisini tam anlamıyla güçlerin medyası
anlayışına bırakmış durumda. Medyadaki tekelleşme ve tekelleşen medyanın taraf olma
çabası ile karşılaşıyoruz. Taraf olma durumu kendiliğinden karşı taraf olmayı da yaratıyor.
Bakıldığı zaman Avrupa medya organlarının karşı tarafında doğrudan Ortadoğu yer alıyor.
Özellikle Birleşmiş Milletlere bağlı kimi ülkelerin aktif desteği ve ABD'nin doğrudan
müdahaleleri, Avrupa ve ABD basınında neredeyse tam anlamıyla haklı görülüyor. Özellikle
yükselen İslam karşıtlığı da göz önünde bulundurulursa, Ortadoğu'da yaşananlar mutlak
demokratikleştirme çabası adıyla kamuoyuna sunulmakta.
İslamofobi ve Medya
Anti-İslamizm, ortaçağlardan beri varlığını sürdüren ve gücünü her daim kiliseden
beslemiştir. Günümüzde İslamofobi kavramı anti-semitizm (yahudi düşmanlığı) ile birbirine
benzer tutumlara tanıklık ediyor. Özellikle Nazi Almanya'sında Hitler'in yürüttüğü etkin
propaganda çalışmaları sayesinde zenofobya (yabancı düşmanlığı) toplumun genelinde
egemen oldu. Bugün ise benzer propagandalar İslami halklar üzerinden sürdürülüyor.
Günümüzdeki yöntem ve gelişen medya araçları farklılıklarını da gözönünde bulundurmak
gerekir. Birleşik Krallıklar'da yaşayan ve Müslüman olmayanların, Müslümanlara karşı
hissettikleri korkuyu da zenofobya olarak adlandırmak mümkün. Birleşik Krallıklar'da
Hıristiyanlıktan sonra, en fazla mensubu olan din ise Müslümanlık.
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Tablo l: Birleşik Krallıklar'da dinlerin nüfusa dağılımı (2003).

Din

İngiltere

İskoçya

Galler

Kuzey
İrlanda

Birleşik
Krallıklar
Toplamı

Birleşik
Krallıklar
%

Budizm

139.046

6.830

5407

533

151.816

0,3

Hristiyanlık

3.5251.244

3.294.545

2.087.242

1.4463.86

42.079.417

71,6

Hinduizm

546.982

5.564

5.439

825

558.810

1,0

Yahudilik

257.671

6.448

2.256

365

266.740

0,5

Müslümanlık

1.524.887

42.557

21.739

1.943

1.591.126

2,7

Sihizm

327.343

6.572

2.015

219

336.149

0,6

Diğer dinler

143.811

26.974

6.909

1.143

178.837

0,3

Toplam dinler

38.190.984

3.389.490

2.131.007

1.451.414

45.162.895

76,8

Ateistler

7.171.332

1.394.460

537.935

9.103.727

15,5

Dine mensup
olmayanlar

3.776.515

278.061

234.143

4.288.719

7,3

Dine mensup
olmayanlar ya da
ateistlerin tümü

1.0947.847

1.672.521

772.078

13.392.436

23,2

233.853

Kaynak: H.Muir, Laura Smith, 2004: 36
İslamofobi kelimesi anlam olarak "İslam korkusu" demektir. Terim olarak
İslam’dan ve Müslümanlar'dan korkma, çekinme iç güdüsünü ifade eder. Kelime ilk kez 1991
yılında kullanılmış olup 11 Eylül saldırılarıyla gündeme getirilmiştir. Bugün İslamofobi
dendiğinde hem İslam dinini tanımamaktan kaynaklanan bir korku, hem de bu korkuya
dayanarak Müslümanlara karşı ayrımcılık yapılmasının meşru görülmesi akla gelmektedir.
Tarihi kökleri İspanya'da Endülüs'ün İslam tarafından fethedilmesine kadar iner. Haçlı
seferlerine asker devşirmek isteyen kilise mensuplarının yaptığı propagandalar ile fikir
zemini Hıristiyanlığa karşı tehditler ve tehlikeler üzerinde oluşturulmuş olan "İslamofobi",
İslam ile Hıristiyanlar arasındaki ilişkilerin, tanışıklığın yaygınlık kazanması ile yüzyıllar
içerisinde azalmış iken yaklaşık son l0 yıldır yeniden popülarite kazanmıştır. Bu
popülaritesinde Huntington'un ünlü "Medeniyetler Çatışması" makalesinde İslam'ı Batı için bir
potansiyel düşmanlık odağı olarak lanse etmesinin önemli bir etkisi olmuştur. Özellikle 11
Eylül 2001 tarihinde New-York'taki "İkiz Kuleler" saldırılarından sonra Hıristiyan dünyasında
daha önceki yabancı düşmanı ırkçı eğilimlerden kaynaklanan yeni bir durumdur. Avrupa
ülkelerinde işsizlik; nüfusun yaşlanması gibi yeni durumların beslediği yabancı
11
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düşmanlıklarının en önemli öznesi olarak Müslümanlardan korku giderek bir paranoyaya
dönüşmüştür. Bu paranoyanın bazı güç odakları tarafından maniple edildiği de
düşünülmektedir. İslam'ı ve Müslümanları Avrupa kültürü ve materyalist hayat tarzı için
"potansiyel düşman" olarak gören Batı intelijansiyası içindeki ırkçı eğilimler politika
belirleyici odakları etkilemeye çalışıp "Avrupa'dan başta Türkler olmak üzere tüm
Müslümanların "tehcir"i; sürülmesi gibi bir aşırı noktaya kadar gelindiği belirtilmektedir
(http://tr.wikipedia.org, 05.05.2008).
Oysa İngiliz yazar Karen Armstrong'a göre, "İslamofobya haçlılardan beri süregelen
tarihi bir vakıadır. 11 Eylül İslam ruhunu yansıtmıyor. Sorun dinlerde değil, politikacılardadır.
Keşmir, Irak'ın işgali ve Afganistan'da olup bitenler dinlerden değil, politikacıların
uygulamalarından ortaya çıkmakta ve İslamofobyayı körüklemektedir. İslamofobya aslında
Batının sömürgecilik geleneğinden beslenmektedir. Batı'da İslam düşmanlığının kökleri
derindedir. Politikacılar da bu derin kökleri ısrarla yeniden ortaya çıkarıyor. Batı medyası da
bu süreçte olumsuz bir rol oynuyor. (www.dunyabullteni.com, 05.05.2008)
Zaman Gazetesi'nin 25 Ağustos 2006 tarihli yazı dizisinde anlatıldığı üzere; Prof.
Faruk Şen, İslamofobinin Avrupa medyası ve popülist muhafazakar politikacılar tarafından
körüklendiğini, ılımlı bir dille kaleme alınmış metinlerin bile medya tarafından çarpıtılarak
sansasyonel hale getirildiğini belirtiyor. Prof. Faruk Şen'e göre, en tehlikeli konu, sistem dışı
kalmış ırkçı partilerin medyanın körüklediği bu Müslüman imajından beslenmesi. Türkiye
Araştırmalar Merkezi Direktörü Şen, "Sistem içinde ırkçı söylemleri ile kendilerine bir
alan bulamayan radikal partiler, söylemlerinde İslam karşıtlığına geniş yer veriyorlar.
Hem toplumsal uçurumların genişlememesi, hem de sistemi tehdit eden tehlikeli sızmaların
önlenmesi adına bilinçli politikacıların ve medyanın daha dikkatli olması gerekiyor."
ifadelerini kullanıyor, İngiltere’de Global Market Insite adlı araştırma şirketi tarafından
yapılan bir anket, İngiltere'deki Müslümanların yüzde 92'sinin yükselen İslam karşıtlığından
medyayı sorumlu tuttuğunu ortaya çıkardı. Haziran ayında açıklanan ankete göre İngilizlerin
yüzde 44'ü de Müslümanlarla aynı fikirde. Batı medyasının Müslüman imajını
"tektipleştirdiğini" belirten İngiliz göçmenlerin, "çok küçük bir azınlık tarafından desteklenen
şiddet eğilimli İslami yorumların" medyada çok geniş yer bulduğunu düşündüğü ortaya
çıktı. 25 Ağustos 2006 tarihli Daily Telegraph Gazetesi'nin yaptırdığı kamuoyu
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araştırması sonuçlarına göre İngilizlerin yüzde 53'ü İslam dininin bizzat kendisini 'tehdit'
olarak görüyor. Halkın önemli bir kısmı da Müslümanların çoğunun terör saldırısı
düzenleyebileceğine inanıyor. Gazetenin manşetten verdiği YouGov araştırmasına göre
"İngiliz Müslümanların barışçıl, yasalara uyan ve terör eylemleri karşısında herkes gibi üzülen
kişiler" olduğuna inananların oranı bir yılda yüzde 23'ten yüzde 16'ya düştü. İngiltere
Müslümanlarının büyük çoğunluğunun ülkeye sadakat duygusu taşımadığını, bir terör
eylemine göz yumabileceğini, hatta eylemi bizzat gerçekleştireceğini" düşünenlerin oranı ise
yüzde 80 nispetinde arttı. Bu oran geçtiğimiz yıl (2005) yüzde 10'du. Araştırmanın en çarpıcı
ve en alarm verici unsuru ise ülkede İslamofobinin yükselişe geçtiğini gösteren, "İslam, Batı
değerlerine tehdittir." diyenlerin oranının yüzde 53'e yükselmesi. YouGov'un 2001 yılında
yaptığı araştırmada bu oran yüzde 32 olarak görülmüştü. Yine araştırmaya göre İngilizlerin
büyük bölümü polisin terörle mücadele için Müslümanları izlemesi gerektiğini düşünüyor
(Zaman Gazetesi, 2006)
Tablo 1’e geri dönüp bakacak olduğumuz zaman yüzde 53’lük olan kesimin çok
ciddi nüfus oluşturduğu görünmektedir. Özellikle de Müslümanların yapmış olduğu organize
intihar eylemeleri bu rakamlar üzerinde ciddi artışlara sebep olmuştur. Oysaki geçmişten
gelen İslam karşıtlığı, Müslüman terörist eylemler öne sürülerek haklı konuma getirilmiştir.
BBC'nin Haber Sunumu Ve İslamofobi Propagandası
BBC'nin BBC Turkish isimli türkçe haber portalında, 19 Temmuz 2005'de
yayınlanan bir haberinde "Blair Müslüman Liderlerle görüşüyor" şeklinde bir başlığın altında
bir o kadar da ılımlı bir spot yer alıyordu. Bu spot; "İngiltere Başbakanı Tony Blair, bugün
ülkenin her yerinden Müslüman Liderler ve kamu çalışanlarıyla başbakanlık binasında bir
araya geldi." şeklindeydi. İlk bakışta okuyucuda uyandırdığı izlenim, İngiliz Hükümeti'nin
Müslümanlara sıcak baktığı yolundadır. Aslında haberin metni de oldukça barışçıl
görünmesine karşın bazı kelimeler ısrarla metin arasında tekrarlanıyor. Bunlar; "terör,
terörle mücadele, yasa, öfke, intihar saldırısı". Müslümanlığa dostça yaklaşılan bir yazının
gövdesi bir bakıma İslam düşmanlığını derinden körükleyecek şekilde hazırlanmış.
18 Ekim 2006'da atılan bir başlık ise; "Kongre'ye ilk Müslüman aday" şeklinde.
Yazının devamı kongre adayı Keith Ellison'ın Müslümanlığa ve siyasete bakış açısını

13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

anlatıyor. Ancak metin arasına yazının bütünüyle ilişkisiz bir paragraf atılmış; "Bir seçmen
oyunu Ellison için vereceğini söylerken, bir diğeri 'Bizim hayatımıza olumlu bir değişiklik
yaratır mı bilmiyorum' diyor. Bir üçüncüsü 'Zaten tüm Müslümanlar gizliden gizliye
teröristtir' diye konuşuyor." Üçüncü seçmenin basın mensubuna yaptığı bu türden bir demecin
yayınlanmasındaki amacın İslam fobisinin yaralanması için bir darbe girişimi olduğu su
götürmez gerçek.
BBC İngiltere'nin haber portalının 8 Mayıs 2008 tarihli ana sayfasına bakacak
olursak sürmanşetteki haber dışında kalan iki haberin konularından ilki El-Kaide'nin Irak'da
yakalanan ikinci lideri hakkında ve diğeri ise Bin Laden'in İngiltere'deki terörist
örgütlenmesini organize eden Abu Qatada ile ilgili.
Yine BBC'nin haber portalında yayınlanan ve 27 Mayıs 2007 tarihli "Avrupa'da
Müslümanlar" başlıklı özel raporundaki haber başlıkları oldukça dikkat çekici; "Camide bir
gün", "Müslüman ifadeleri/sesleri; Kadınların bakışı/görüşleri", "Kimlik; Genç Müslümanlar
konuşuyor", "Avrupanın genç sinirli Müslümanları", "7 Temmuz'dan sonrası ve Madrid",
"İmamlar vatandaşlık dersleri veriyor", "İslam nasıl siyasallaştı", "Avrupa'daki Müslüman
yabancılaşma riski", "İslami savaşçı veya devrimci?". Bu başlıklara ait yazıların tümünde
hiçbir şekilde terör veya anti-islam gibi teşhir edici kelimelere rastlanmıyor. Bu türden haber
yazılarına özellikle 2007 ve sonrasında rastlıyoruz. İslam karşıtı yazılar kendilerini gizli ve
bilinçaltına seslenen; hatta İslam'a ılımlı yaklaşan yazılara bırakmış durumda. Bir anlamda
BBC sunuş bakımından taktik değiştirmiş gibi gözüküyor. Sonuç olarak ağırlıklı 11
Eylül'deki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine yapılan saldırı sonrasında, dünya basınında
Müslümanların terörist genellemesiyle yargılanması sebebiyle zihinlere, "Müslümanlar,
potansiyel terörist ve tehlike arzederler" şeklinde yerleşti. Bu sebeple olsa gerek ki sadece
yabancı, kızgın Müslümanlar veya yabancılaşma gibi çok da ağır olmayan hitaplar, zihinlere
yerleşmiş olanı kolayca açığa çıkarabiliyor. Böylelikle yarı özel BBC hem ılımlı gibi
gözüküyor hem de okuyucusuna gerçek amacı olan mesajlarını verebiliyor. Bu da İslam
karşıtı propagandalarını gizli ve daha etkili kılıyor.
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İngiliz, The Guardian, The Independent, Daily Mirror Gazetelerinin İslamofobi
Üzerindeki Etkileri
Daily Mirror'ın 11 Kasım 2006'da yayınladığı başlıklardan bir; "WHY WE ARE
LOSING WAR ON TERROR / Terör savaşını neden kaybediyoruz" şeklindeydi. Yazının
devamında ise Müslümanları terörist ilan eden bir yazı halihazırda okuyucusunu bekliyor.
Yine Daily Mirror gazetesinin 11 Ocak 2007'de yayınladığı bir başlık şu şekildeydi;
"BRITAIN'S NEW PREACHERS OF HATE / Britanya'nın yeni din adamlarının nefreti". Bu
başlığa ait yazıda başta Suudiler olmak üzere Müslümanlar sert şekilde eleştiriliyor. Daily
Mirror'da atılan başlıklar ve yazıları oldukça ağır nitelikte.
The Independent gazetesine bakacak olursak daha ılımlı bir tavır sergiliyor.
Gazetenin 5 Şubat 2008'de yayınlanan Philip Hensher'e ait yorum yazısındaki bir satır ise
oldukça ilginç; "Not all terrorists are Muslims; not all Muslims are terrorists. But some
terrorists are Muslims, and some Muslims are terrorists. / Bütün teröristler Müslüman
değildir; bütün Müslümanlar da terörist değildir. Fakat bir kısım teröristler Müslüman’dır ve
bir kısım Müslümanlar da teröristtir.". Yazının kalan bölümlerinde Müslümanlığın bir yaşam
biçimi olduğunu savunuyor. Yumuşak başlı gibi görünse de Müslümanlık ve terör kelimeleri
yan yana oldukça sık kullanılmış bir gazete yazısı.
The Guardian ise Müslümanlar ile ilgili yazıları oldukça yorumsuz olarak veriyor.
Diğer İngiliz gazetelerinde sıkça kullanılan "İslami terör" yerine "İslami Aşırılık" gibi
kelimeler kullanmaya özen göstermiş.
Sonuç
İngiliz basını her koşulda Müslümanları terörist ilan etmekden kaçınır gibi gözüküyor.
Ancak anti-İslami propagandalar satır aralarında ve kendini tekrar eden kilit kelimelerle ya da
kanlı veya aşırı uç fotoğraflarla ortaya çıkıyor. Özellikle yarı özel bir kurum olan BBC'nin
bilinçaltına seslenen İslam karşıtı propagandalarıyla her an okuyucu kitlesi karşı karşıya. Bu
duruma ebetteki İngiliz Hükümeti'nin etkin desteği söz konusudur.
Günümüzde İslamofobi bu tür basın yayın organları aracılığı ile geniş kitlelere
yayılmış durumda. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşayan sade bir vatandaş, Müslüman
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toplumların yaşayış ve inanış biçimlerini bilmese de mutlak İslam tedirginliğine sahiptir. Bu
durum tamamıyla kitle iletişim araçlarından yapılan Müslüman halklar aleyhtarı haberler veya
yorumlar. Özellikle bu durum sözlü veya yazılı haberlerde İslam - Müslüman - Terör Aşırılık kelimelerinin yanyana ve sıkça kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu nitelikli haberler
insanların tutum ve düşünceleri üzerinde etkin rol oynadığı açık. Konuyla ilgili olarak İslam
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin İslamofobya ile ilgili olarak internet sitesinde
yayınladığı Mart 2007 raporunda yer alan ve 14030 kişinin katıldığı anket grafiğine göre
İslam Kimliği batılılar tarafından iyi algılanmıyor. Bu grafiğe göre Birleşik Krallıklar'ın 2001
sayımına (http://news.bbc.co.uk, 10.05.2008) göre toplam nüfusu oluşturan 58,8 milyon
bireyin %59'u "Yükselen İslam Kimliği" ne karşı olumsuz fikirlere sahip ve burada yaşayan
1,6 milyonluk nüfusuyla toplumun %2.8 lik payına sahip Müslümanlar'ın ise %9'u "Yükselen
İslam Kimliği" ne olumsuz bakış açısına sahip.
Tablo 2: Yükselen İslam Kimliği
Yükselen İslam Kimliği:
İyi

Kötü

Kaynak: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, 2007

Tablolar:
Tablo l: H.Muir, Laura Smith, (2004) Islamophobia issues, challenges and action: A report by
the Commission on British Muslims and Islamophobia, Trentham Books Limited, Londra
Tablo 2: İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, (2007) 1. İslam Konferansı
Organizasyonu Gözlemci Raporu: İslamofobya, Mayıs 2007 - Mart 2008
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İŞ HAYATINDA BAŞARININ İKİ TEMEL KOŞULU:
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANLAYABİLMEK VE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZ*
ÖZ
Günümüzde hızla değişen koşullar hüküm sürmektedir. Değişen koşullara ayak
uydurabilmenin en iyi yolu da daha önce tüketim yapan müşterileri elde tutmak olarak
görünmektedir zira yeni bir müşteri elde etmenin maliyeti, mevcut müşterileri elde tutmanın
maliyetine göre oldukça fazla olabilmektedir. Buradan hareketle müşterilerin davranış ve
tüketim kalıplarının belirlenmesi, müşterileri yeniden tüketime ve istediğimiz ürün ve
hizmetlerin tüketimine yönlendirmede müşteri memnuniyeti kavramı bir adım öne
çıkmaktadır. Müşteri memnuniyeti oluşturma sürecinde mevcut ve potansiyel müşterilere
yönelik geliştirilebilecek olan stratejiler yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Müşteri, Müşteri Memnuniyeti, Tüketici Davranışları,
TWO FUNDAMENTAL CONDITIONS FOR SUCCESS IN BUSINESS LIFE:
TO UNDERSTAND CONSUMER BEHAVIOR AND ENSURE CUSTOMER
SATISFACTION
ABSTRACT
Today, the conditions of speedy changing are reigning. It seems that the best way for to
adaptation to the changing conditions is to keep in reserve the customer who had consumptive
before because the cost of obtaining new customers is bigger than keeping customers in
reserve.

Settling here, customer satisfaction brings itself fore in taking customers to

consumption again and customer’s behaviours, defining their consumption mould will be
more important than the others. The strategies for the potential and present customers are
found in the process of constituting customer satisfaction.
Keywords: Customer, Customer Satisfaction, Consumer Behaviours
*

Karaman İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi, muratoz070@hotmail.com
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1.Giriş
Tüketiciler, pazarların ve pazarlarda faaliyette bulunan tüm işletmelerin, örgütlerin ve
organizasyonların merkezindedirler. Bu nedenle de tüketicilerin; demografik özellikleri,
anlayış ve algılayış farklılıkları, tercihleri büyük önem taşımaktadır. Toplumların, sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçmesi ile birlikte insanların hayatında önemli değişiklikler
olmuştur. Bu değişiklikler, teknolojinin yardımıyla insan hayatını kolaylaştırmaya, zamanı
daha ekonomik ve rasyonel kullanmaya yönelik olmuştur. Günümüzde teknolojinin bu yapısı
insanların hayatlarını değiştirdiği ölçüde toplumda faaliyette bulunan kişi, kurum, kuruluş ve
yapıları da değiştirmiştir. Artan refah ve bilinçlenme düzeyi, telekomünikasyon alanlarındaki
gelişmeler toplumu oluşturan fertlerin dış dünyadan ve dolayısı ile mevcut pazarlardaki ürün
ve hizmetlerden daha fazla haberdar olmalarını sağlamıştır. Tüketicilerin bilgi düzeylerindeki
bu değişim ve gelişim ile birlikte tüketicilerin; nerede, ne zaman ve ne şekilde
davranacaklarını önceden kestirmek güçleştirmiştir ancak yapılan araştırmalarla tüketicilerin
davranışlarının temelinde yatan nedenler tespit edilmiş ve nedenlere ilişkin birçok kuram
geliştirilmiştir. Bu kuramlarla tüketici davranışları açıklanmaya çalışılmıştır ve tüketicilerin
hangi faktörlere bağlı olarak nasıl davrandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
2.Tüketici Kavramı Ve Tüketici Davranışları:
Tüketici kavramı, farklı yazarlar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmış olmasına
rağmen hepsinde ortak olan nokta, tüketicilerin hissedilen bir ihtiyaçtan veya ihtiyatlılıktan
dolayı hareket etmeleridir. Buradan hareketle tüketicileri; ürün ve hizmetleri tamamen kişisel
veya ailesel gereksinimleri için kullanan ya da tüketen kişiler olarak, ürün ve hizmetleri elde
etme ve kullanmaları ile ilgili oluşumlara yer açan süreçleri de tüketici davranışları olarak
tanımlayabiliriz (Ayhan,2003).
Daha geniş bir değerlenlendirme açısından tüketicileri; ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet satın alan kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bu sebeple,
mal ve hizmetlerin satın alınıp kullanılmasına tüketim, bu işlemleri gerçekleştirenlere de
tüketici denilmektedir. Tüm insanlar tüketici konumunda olduğundan çok çeşitli tüketici
davranışı vardır. İnsanların bir ürün veya hizmete olan ihtiyaç dereceleri, satın alma öncesi
yaptıkları değerlendirmeler, ürün ve hizmetleri edinme biçimleri, elde ettikleri ürün yada
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hizmetleri kullanma şekilleri ve kullandıktan sonraki tutumları tüketici davranışı olarak
tanımlanır (Cındık vd.,2003).
Tüketici davranışları hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağına kimden, nasıl,
nereden, ne zaman satın alınacağına veya satın alınıp alınmayacağına ilişkin, bireylerin
kararlarına ait süreçtir (Altıntaş,2003a). Bu süreci etkileyen faktörlerin her birinin oransal
ağırlığı, bir satın alma davranışından diğerine değişmektedir.
Tüketici davranışları bir karar sonucunda ortaya çıkmaktadır ve bu kararda, pazarlama
bileşenlerinin ve sosyo-kültürel faktörlerin yanı sıra güdüleyici faktörlerin de etkisi vardır.
Tüketici davranışını açıklamak için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu konuda somut ve çok
güvenilir sonuçlar elde edilememesine rağmen, tüketici satın alma kararının oluşması ve
eylem olarak açığa vurulmasına kadar geçen işlemler ve süreçlerdeki tüketici davranışları
konusunda önemli mesafeler alınmıştır (Karabulut,18).
Temelde tüketici davranışlarını etkileyen üç temel faktör üzerinde durulmaktadır. Bu
faktörler; sosyo-kültürel faktörler, psikolojik faktörler ve demografik faktörlerdir. Sosyokültürel faktörler arasında; aile, danışma grubu, sosyal sınıf, kültür gibi alt sosyal faktörler,
psikolojik faktörler içerisinde; güdüleyici faktörler, algılama farklılıkları, öğrenme, kişilik,
tutum ve inanç farklılıkları yer almaktadır. Demografik faktörler ise yaş, cinsiyet, medeni
hâl, gelir, eğitim ve meslek gibi bireysel karakteristik nitelikleri içermektedir (Örücü ve
Tavşancı, 2001,109-122).
3.Tüketici Satınalma Karar Süreci
Tüketicilerin satın alma davranışları bir karar verme süreci veya işlemi olarak
nitelendirilebilir ve bu süreç çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Tüketiciler, ihtiyaç duydukları
ve gelecekte ihtiyaç hissedeceklerini düşündükleri ürün ve hizmetlerle ilgili birçok tüketim
kararı verirler ve bu kararları verirken de farklı tüketim davranışları sergilerler.

Rutin

ihtiyaçların tatmini için yapılan tüketim ile nadiren hissedilen ihtiyaçların tatmini için yapılan
tüketim birbirinden farklıdır. Hiçbir tüketicinin davranışı, ekmek tüketimi ve otomobil satın
alımı sırasında aynı değildir
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Tüketiciler satın alma öncesi değişik kararlar verirler, tüketicilerin satın alma kararları,
rutin satın alma davranışı, sınırlı karar alma davranışı ve yaygın sorun çözme davranışı olarak
başlıca üç grupta toplanabilir (Mucuk, 2001, 76).
Rutin karar alma, davranışında tüketicilerin yeniden öğrenme ihtiyaçları yoktur ve
yerleşmiş alışkanlıklar söz konusudur. Ekmek, sigara, kibrit, meyve gibi günlük tüketim
ihtiyaçlarının

karşılanmasında

tüketiciler,

yerleşmiş

alışkanlıklarına

bağlı

olarak

düşünmeksizin bir markayı satın alırlar. Sınırlı karar alma, (sınırlı sorun çözme) davranışında
alıcıların ürün ve hizmetlere ilişkin az da olsa bilgi birikimleri vardır fakat bu birikim satın
alma davranışı için tüketicilere yeterli güveni sağlayamamaktadır. Bu satın alma davranış
sürecinde, daha önce yapılan satın alma davranışının tekrarlanması muhtemeldir ancak
tüketiciler hala markalar ve hizmetler arasında kıyaslama yapmaktadırlar ve yeni koşulların
öğrenilmesi, farklı alternatifleri değerlendirme ihtiyacı gibi nedenler satın alma davranışını
değiştirebilirler. Yaygın sorun çözme, bu satın alma karar tipinde tüketicilerin, satın alınacak
ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri yok denebilecek kadar az söylenilebilir. Tüketicilerde
henüz bir marka bağımlılığı gelişmemiştir ve tüketiciler dışardan gelecek her türlü bilgiye
karşı aşırı duyarlıdırlar. Bu karar tipiyle genellikle tüketimi sık yapılmayan, satın alma fiyatı
ve kullanım değeri yüksek, kullanım süresi uzun olan, beyaz eşya, mobilya, ev satın alımı
sırasında karşılaşılmaktadır.
İşletmelerin, tüketicilerin satın alma davranışlarını anlamlandırabilmeleri ve satın alma
süreçlerinde verdikleri kararları konumlandırabilmeleri için, tüketicilerin satın alma
davranışlarına yönelik olarak literatürde önemli üç kuram kullanılmaktadır. Bu modellerden
en fazla kabul göreni olgusal modeldir v bu model satın alma karar sürecini beş aşamaya
bölerek incelemektedir (Cemalcılar, 1994, 76);
1.   Bir ihtiyacın duyulması,
2.   İhtiyacı giderecek alternatiflerin belirlenmesi,
3.   Alternatiflerin değerlendirilmesi
4.   Satın alma kararının alınması ve satın alma,
5.   Satın alma sonrası duygular.
Süreç bir ihtiyacın ortaya çıkması ile başlar, satın alma eylemi ve satın alma sonrası
duygular ile sona erer. Tatmin edilmiş ihtiyaçlar ve satın alma sonrası hissedilen iyi duygular
bir daha benzer bir ihtiyaç duyulduğunda tüketim sürecini önemli ölçüde etkileyecektir.
4
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Tüketiciler ürün ve hizmetleri satın aldıktan sonra belli ölçülerde tatmin yada
tatminsizlik duyarlar işletmeler ve üreticiler açısından önemli olan tüketicilerin tüketim
sonrasında tatmin olmaları ve memnuniyet duymalarıdır.

Tüketiciler bir kez tüketim

yaptıktan sonra artık müşteri hüviyetine bürünmüşlerdir ve eğer memnun olurlarsa
gelecekteki tüketimlerini de yine aynı ürün ve hizmet sağlayıcılarından yapacaklardır. Bizim
için önemli olan husus tüketicileri müşteriler haline getirmek ve tüketici memnuniyetini
sağlamaktır.

Satın alım sonrası duyguların bu öneminden hareketle bundan sonraki

bölümlerde müşteri memnuniyeti (tüketici memnuniyeti) kavramı ile açıklanmıştır
4.Müşteri Memnuniyeti
Artan tüketiciler ve tüketici isteklerinin çeşitliliği karşısında, daha küçük grupların, hatta
tek tek bireylerin ihtiyaçlarına yanıt veren üretim söz konusudur. Kullanıcıların isteklerinin
belirlenmesi ve buna uygun üretim gerçekleştirilebilmesi için kullanıcı ile gerekli iletişimi
kurmak yaşamsal bir önem kazanmıştır (Latif, Uçkun ve Hatipoğlu, 2002, 901-910).
Müşterilerle olan sürekli iletişim ve etkileşim pazarlama literatürüne müşteri
memnuniyeti kavramını yerleştirmiştir. İşletmelerin amaçları, müşterilerini memnun ederek
onları elde tutma ve bu ilişki sayesinde yeni müşterileri elde etme çabalarına dönüşmüştür.
Bilgi ve teknolojilerin değişik işletmeler tarafından kolaylıkla taklit edilebilmesi, kolay taklit
edilemeyen bir unsur olan müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti kavramlarını
aynı sektörlerde faaliyette bulunan veya farklı sektörlerde aynı işi yapan işletmeler arasındaki
farkı anlamlandırmada önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Müşteri, belirli bir mağaza ya da kurumdan düzenli olarak alışveriş yapan kişi ve
kuruluşlardır. Eğer satın alımlar ticari amaçlar için yapılıyorsa bu kez satın alanlar ticari
müşteri olarak adlandırılacaktır (Odabaşı, 2000, 3). Müşteri kavramının içerisinde işletmenin
ürettüği mal ve hizmetleri tüketen son kullanıcılar ile işletme içerisinde diğer bölümlerin
ürettiği ürün ve hizmetlerin alıcısı konumunda olan iç müşteriler de yer almaktadır (Karpat,
1998, 19-21). Memnuniyet kavramı ise literatürde değişik şekillerde tanımlanabilmektedir.
Tse ve Wilton’a göre memnuniyet; müşterilerin ürünle ilgili beklentileri ile kullanım
sonucunda

karşılaştıkları

gerçek

Performans

arasında

gördükleri

farkın

olumlu
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değerlendirilmesidir.

(Tse,

Wilton,1998,

204-210).

Eğer

bu

fark

olumsuz

ise

memnuniyetsizlik söz konusudur.
Yine bir başka tanıma göre memnuniyet; ürün ve hizmetlere yönelik kişisel beklentiler
ile ürün veya hizmetin tüketildikten sonra sağlanılan performans arasındaki uyum ya da satın
alınan mamulün tüketicilerin beklentilerine uyması, beklentilerin üzerinde performans
göstermesidir (Kılıç, 1993, 29-37).
Memnuniyet deneyimin kalite ölçüsüdür, geçmiş iş başarımını temsil etmediği gibi
gelecekte ki kar veya geliri de temsil etmez (Or, 2000, 80) İşletmelerin faaliyetlerin temeli
fayda yaratmak ve bunları talep eden ihtiyaç sahiplerini tatmin ve memnun etmektir.
Memnun olmuş müşteriler ise, işletmelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri bakımından,
vazgeçilemez argümanlardandır. Sürekli değişen çevre koşulları ve artan rekabet müşteri
memnuniyeti kavramını ön plana çıkarmıştır. Herkesin bildiği bir gerçek var; günümüzde
işletmelerin Pazar paylarını arttırmaları, yeni pazarlara girmeleri ve yeni müşteriler elde
edebilmeleri, mevcut müşterileri elde tutma, memnun etme ve tatmin etmeye nazaran daha
pahalı ve daha riskli bir iştir.
Memnuniyetin oluşum boyutlarına bakılırsa, üç boyutta oluştuğu görülecektir. Bu
boyutlar sırasıyla, alışveriş sistemi memnuniyeti, hizmet ürünlerinin alımını ve seçimini
değerlendiren hizmet memnuniyeti, ürün veya hizmetin kullanımından sonra oluşan tüketim
memnuniyetidir. Memnuniyetsizlik firmalar açısından, müşteri sadakatinin kaybolmasına,
satışları hacminin düşmesine, pazar payının düşmesine yol açmaktadır (Sivri, 2001, 4).
5.Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
Firma ve müşteri arasındaki karşılaşma, her iki taraf içinde memnuniyeti arttırmak ve
kaliteyi değerlendirmek için fırsat sağlar. Bu nedenle birçok firma ilk karşılaşmanın “doğru
an” olmasının üzerinde önemle dururlar. Kalite, memnuniyet ve müşteri hafızası arasındaki
olay/ilişki perspektifini kabullenme, bu konuda üzerine yapılan tartışmaları anlama oranını
arttıracaktır. Örneğin, memnuniyet ve müşterinin firma hakkında düşünceleri son zamanlarda
meydan gelen herhangi bir olaydan diğer tüm argümanlardan daha fazla etkilenmiş olabilirler.
Hatta öyle ki, firmaların iş tanımlamalarına kadar uzanabilen spesifik olaylardan daha fazla
etkilenmiş olabilirler. Bu nedenle olay/ilişki modelini kullanmak zamanla, değişmez kalite
6
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beğenilerini ortaya çıkararak hızla dinamik kalite boyutuna geçmeyi sağlayacaktır. Bu aynı
zamanda firmalarda büyümeden ve kalitenin kaybedilmesinden sorumlu olanlara direkt bir
uyarı olacaktır (Behara, Fontenot ve Gresham, 2002, 603-611).
Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler çok geniş bir skalaya yayılabilmektedir.
Bu skala içerisinde ilk anda müşteriyi ilgilendirmeyeceği düşünülen özel işletme amaçları bile
zaman zaman yer alabilmektedir. Bu nedenle müşteri memnuniyetini etkiyen faktörlerin
tamamının maddeler halinde sıralanması imkânsız gibi görünmektedir. Bu sınırlamalardan
dolayı müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerden sadece önemli olanları aşağıda yer almış
ve açıklanmıştır.
Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri; ürün kalitesi, beklentiler, performans,
özellikler, güvenirlilik, tutarlılık, dayanıklılık, estetik ve servis yeteneği olarak sıralayabiliriz
(Sivri, 2001, 5-6).
Ürün Kalitesi: Kaliteli ürünün ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle kalitenin ne
olduğunu bilmek gerekir. Kalite; bir ürün ya da hizmetin tüketicilerin isteklerine uygunluk
derecesidir.

Kalite belirli aşamalardan oluşan, sürekli gelişmeyi kapsayan ve müşteri

memnuniyetini amaçlayan bir süreçtir. Üretilen ürün ve hizmetler de; işletmelerin üretim
bilgileri, finansal kaynakları ve üretim esnasında kullandıkları makine ve teçhizatlar,
kullandıkları malzemeler, üretim sistemleri, pazarın yapısı ve son olarak ta işletmelerin ve
insan kaynaklarının yönetimi kaliteyi belirleyen faktörlerdendir (Tekin, 2002, 2-15).
İşletmelerde kalite yönetiminin temel amacı; tıpkı işletme yöneticileri gibi, müşteri
beklentilerinin zamanında ve tam olarak karşılanmasıdır. Böylelikle hem yapılan işte kalite
ve verimliliğe ulaşılmış olur hem de müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. Bu maksatla,
müşteri memnuniyetinin sağlanması için örgütteki tüm bölümlerin ve çalışanların katılımı
gerekmektedir. Bu katılımda işletmenin her bir bölümü uzayıp giden bir zincirin birbirine
bağlanmış halkaları gibidir, her halka kendinden bir öncekine bağlıdır ve kendinden sonraki
halkanın başlangıcıdır. Bu durum Şekil 1.’de gösterilmiştir.
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Şekil 1:Müşteri Memnuniyet Zinciri
Pazarlama

İhtiyaçların
Tespiti

Ürün tasarımı/
Yeniden tasarımı

Ar-Ge

Satın
alma

Pazarlama

Üretim

Pazarlama
stratejisi

Ar-Ge

Üretim

Ar-Ge

Müşteri
Memnuniyeti

Satın alama
Üretim

Üretim

Kaynak: Hasan Kürşat Güleş, Bilişim Sistemlerinin Toplam Kalite Yönetimindeki
Yeri ve Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt 15, Sayı:1, İzmir 2000, ss. 103-113
“Müşteri memnuniyet zinciri” işletme faaliyetlerinin bir süreç olarak ele alınması
gerektiğini göstermektedir. Bu süreç, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi ile başlar,
karşılanması ile sona erer. Şekil 1’den anlaşılabileceği gibi, müşteri memnuniyet süreci
süreklidir ve ürün-hizmet karması değişen istek ve ihtiyaçlara göre yeniden modifiye
edilmektedir.

Önemli olan husus, Müşteri memnuniyetini sağlama maksadıyla,

işletme

içinden tüm çalışanların, işletme dışından ise tedarikçilerin sürece aktif katılımlarının
sağlanmasıdır.

Aktif katılım ise, grup çalışmasına dayalı bölümler arası işbirliğinin

oluşturulmasına ve işletme dışından da tedarikçilerle ve müşterilerle olan işbirliğine bağlıdır
(Güleş, 2000, 103-113).
Beklentiler: Müşteri memnuniyeti, tüketicilerin alım öncesi beklentilerinden önemli ölçüde
etkilenmektedir. Müşterilerin alım öncesi beklentilerine ilişkin iki temel teoriden bahsetmek
mümkündür. Bu teorilerden ilki olan beklenti-beklenti teorisine göre; memnuniyetin, ürün
veya hizmetin algılanan performansıyla birlikte daha önceden varolan beklentileriyle
karşılaştırılarak yaşandığı öne sürülür. Eğer performans beklentinin üzerindeyse, olumluluk
söz konusudur ve memnuniyet artar. Eğer Performans, beklentilerin altında ise, olumsuzluk
yani memnuniyetsizlik söz konusudur. İkinci teori olan karşılama seviyesi teorisine göre;
8
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müşteri, satın aldığı ürün ve hizmetleri piyasadaki diğer ürün ve hizmetlerle
karşılaştırdığında, satın alınan ürün ve hizmetlerin karşılaştırma seviyesi çıtası diğer ürün ve
hizmetlerin seviyelerinin altında kalıyorsa müşteri memnun olmayacaktır ve bir daha ki
alışverişini bir başka yerden yapacaktır. Eğer, karşılaştırma seviyesi çıtası diğer ürün ve
hizmetlerin seviyesinden üstte ise müşteriler hali hazırda kullandıkları kanalı kullanmaya
devam edeceklerdir (Altıntaş, 2000b, 41-43).
Performans: Performans ile memnuniyet arasında doğrusal korelasyon vardır. Satın alınan
ürün ve hizmetlerin performansları ne derece yüksekse memnuniyet de o derece yükselir.
Aksi durumda ise, yani satın alınan ürün ve hizmetlerin performansı beklenilenden daha
düşük ise, tüketiciler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Memnuniyetsizlik hisseden tüketiciler
ise işletmeler açısından önemli birer engeldirler zira yapılan birçok araştırma memnun
kalmayan tüketicilerin memnuniyetsizliklerini yakın çevrelerine de bildirdiklerini ve
tükettikleri ürün ve hizmetlerin yakınları tarafından tüketilmesinin önüne geçtiğini
göstermiştir.

6.  

Müşteri Memnuniyeti Oluşturma Süreci
Müşteri memnuniyeti oluşturma sürecine yönelik olarak modern pazarlama

yönetiminde ve toplam kalite yönetiminde birbirinden farklı birçok yaklaşım bulunmaktadır.
Bu yaklaşımların ortak olan noktaları; zaman içerisinde müşterilerin, müşterilere ait zevk ve
ihtiyaçların değişmesine rağmen, ihtiyaçların tespitine yönelik yaklaşımların değişmemesidir.
Müşteri memnuniyeti oluşturma modeli birbirini takip eden 4 aşamadan oluşmaktadır
ve bu aşamalar birbirini dairesel olarak takip etmektedir. Memnuniyeti sağlamak için, her
sürecin ayrı ayrı planlanması ve bu süreci devam ettiren her bölümün sürekli kontrol edilmesi
gerekmektedir. Bu aşamalar sırasıyla, müşterilerin tanımlanması, müşteri ihtiyaç ve
beklentilerinin

belirlenmesi,

müşteri

algılamalarının

ölçümü

ve

harekât

planının

gerçekleştirilmesidir.
İşletmelerin müşterilerini yakından tanımaları, müşterilerinin önceliklerini ve değer
anlayışlarını bilmeleri müşteri memnuniyetini oluşturma sürecinin ilk adımıdır. Bu süreçte
işletmeler hâlihazırda sahip oldukları müşterileri, rakiplerinin müşterilerini ve gelecekteki
muhtemel müşterilerini hedefleyebilirler. Bu süreçte, hedef müşteri kitlesinin eğitim durumu,
9
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kültür düzeyi, kültürel ve estetik anlayışı, demografik özellikleri ve gelir düzeyinde bilgilere
ihtiyaç vardır bu sayede hedef müşteri kitlesi bölümlere ayrılmakta ve her bölümde belirlenen
kriterlere göre müşteri hakkında bilgiler depolanmaktadır (Kılıç, 1998, 43).
Müşteri memnuniyeti oluşturma planının ikinci aşamasında, müşteri istek ve
ihtiyaçlarının belirlenmesi aşaması yer almaktadır. Müşterilerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının
belirlenmesi kritik öneme sahiptir çünkü ancak işletmeler müşterilerinin gerçekte ne
istediklerini ve neye ihtiyaçlarının olduğunu bilirlerse müşterilerini memnun edebileceklerdir.
Burada önemli olan unsur işletmelerin bu konuda ne düşündükleri değil, müşterilerin
ihtiyaçlarının ne olduğudur
İşletmelerin müşteri memnuniyetini oluşturmak, müşteri beklentilerinin üzerine
çıkmak için yaptıkları faaliyetlerinden sonuçlarının değerlendirilebilmesi ancak yapılan bütün
bu faaliyetlerin müşteriler tarafından nasıl algılandığının anlaşılması ile mümkündür. Yapılan
iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerin tam sonuçlarını elde etmek, daha iyi için çalışmak ancak
hâlihazırda ki çalışmalarda bulunan noksanlıkların belirlenmesi ile mümkündür. Müşteri
algılamaların ölçümünde genellikle müşteri memnuniyet ölçümü anketleri kullanılmaktadır.
Günümüzde birçok market girişinde, hem anketörler vasıtasıyla hem de markete gelen
müşterilere verilen anket formları ile müşteri memnuniyeti ölçüm anketleri yapılmaktadır.
İnternet sitelerinin hemen hepsinde memnuniyet ölçümü anketlerinin bulunduğu bölümler yer
almaktadır.
Müşteri memnuniyeti eylem planında müşteri algılamaları ile beklentileri arasındaki
farklılığın ölçümü söz konusudur. Müşteri memnuniyeti oluşturma sürecinde, müşteri profili
oluşturularak müşteriler tanındıktan sonra, tanınan müşterilerin istek ve ihtiyaçları belirlenir.
Belirlenen istek ve ihtiyaçları karşılanılmasına dair müşterileri algılamaları ölçülür. Harekât
planının geliştirilmesinde ise bu kez algılamalar ile beklentiler arasında oluşan farklılıklar
ölçülür. Memnuniyet eylem planı, faaliyette bulunulan sektörlere göre değişebilmektedir.
7.   Sonuç
Günümüzde çağdaş pazarlama anlayışında pazarlamanın rolü, tüketicilerin ve diğer
kullanıcıların ihtiyaçlarını, arzularını belirlemek ve ihtiyaçlar ile arzuları en ekonomik
biçimde karşılamaya yöneliktir. Pazarlama sistemi, çağdaş bir ekonominin pazara sürmeyi
10
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olanaklı kıldığı sonsuz sayıda mallarla, tüketicilerin çok çeşitli, sürekli değişen istek ve
beklentileri arasında uyum sağlamayı amaçlar.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, pek çok
ekonomik faaliyeti derinden etkilemiş, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının artmasına, ürün ve
hizmetlerle ilgili beklentilerinin asgari düzeyinin yükselmesine yol açmıştır. Bu beklentilere
ve dünya ekonomisinde meydana gelen değişim ve gelişimlere paralel olarak tüketicilere
sunulan hizmetler de modernleşmiştir. Günümüz pazarlama stratejileri artık müşteri odaklı,
müşteri merkezlidir ve nihai hedef olarak sonsuz müşteri memnuniyetini ve müşteri
sadakatini

oluşturmayı

amaçlamaktadır.

Modernleşme,

şehirleşme

oranındaki

artış,

toplumların gelir ve refah düzeylerinin yükselmesi, geleneksel pazarlamanın formatını da
değiştirmiş, yeni pazarlama türleri ve alanları oluşmaya başlamıştır. Geleneksel ya da modern
bütün pazarlama çalışmalarında ve bütün pazarlama üyelerinde artık temel hedef, memnun
müşteriler oluşturarak, pazar oranlarını ve satış kârlılıklarını arttırmak, tüketicilerin mamul ve
hizmetlerle ilgili beklentilerini karşılamaktır.
Tüketicilerin mamul ve hizmetler ile ilgili beklentileri ile algılanan durumlar arasında
farklılık

varsa

tüketici

memnuniyetsizliğinden

bahsetmek

mümkündür.

Müşteri

memnuniyetsizliği, tıpkı memnuniyette olduğu gibi üç farklı boyutta oluşmaktadır. Bu
boyutlar; alışveriş sistemi memnuniyetsizliği,

satın alma sistemi memnuniyetsizliği ve

tüketim sistemi memnuniyetsizliğidir.
Tüketiciler satın alma tecrübeleri sonucunda memnuniyetsizlik hissederse işletmeler
açısından yıkıcı etkileri olabilecek olan davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar;
•   İlgili mamul sınıfını boykot etme ve ikame mallara yönelme,
•   Satıcıyı boykot etme ve başka satıcılara kayma,
•   Markayı boykot etme ve başka bir markaya kayma,
•   Aile ve yakın çevresinde sunulan ürün ve hizmeti kötüleyici şekilde bahsederek
olumsuz propaganda yapma,
•   Satıcılardan doğrudan doğruya ürünün değiştirilmesini veya verilen hizmetin
tekrarlanmasını isteme,
•   Üreticilerden ürünün değiştirilmesini veya verilen hizmetin tekrarlanmasını isteme,
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•   Üçüncü şahıslar ya da tüketiciyi koruma dernekleri gibi kuruluşlar ürünün
değiştirilmesini talep etme, sunulan hizmetlerin durdurulmasını veya iyileştirilmesini
isteme,
•   Basın-yayın yoluyla, kamu haklarını koruma amacıyla üretici/satıcı veya hizmet
sunanlar aleyhinde düşünce beyanında bulunma gibi davranışlarda bulunabilirler.
Müşteri memnuniyetinin sonucu yeniden alımdır. Müşteriler ile sürekliliğe dayalı ilişki
kurmanın temeli onlar mümkün olduğunca memnun etmektir, bu memnuniyetle birlikte
işletmeler açısından oldukça önemli olan Pazar bilgilerine ve müşteri memnuniyet
ölçümlerine ulaşmak oldukça kolaylaşacaktır
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VARLIĞINI SÜRDÜREN BİR SORUN OLARAK TOPLUMDA VE İŞ
YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK FARKLI VE AYRIMCI TUTUMLAR

Nilgün DOLMACI *

Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ**

ÖZ
Cinsiyete dayalı farklılık doğal olmakla birlikte, sürecin devamında doğal
olmayan, geleneksel, kültürel ve pek tabii ki toplumsal hafızada yer etmiş bakış
açısından kaynaklanan ayrımcı yaklaşımlar kadının yaşamını derinden etkilemektedir.
Hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında cinsiyete dayalı hiyerarşik bir düzen
mevcuttur. Geçmişten günümüze kadın bu hiyerarşik yapıda hep bir basamak altta yer
alan olmuştur. Oysaki kadın, toplumun sosyal, kültürel ve hatta ekonomik gelişiminde
önemli rol oynayan vazgeçilmez bireydir.
Kadının, sömürülen alt bir sosyal sınıf olmadığını bir kez daha vurgulamak,
kadının da sosyal hayatın tüm alanlarında var olduğunu hissettirmek ve sorunu bir kez
daha gündeme taşımak amacıyla bu çalışma yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Kadın, Erkek, Toplum ve İş Yaşamı, Ayrımcı
Tutumlar
DIFFERENT AND DISCRIMINATIVE APPROACHES WHICH ARE
AGAINST WOMEN IN SOCIETY AND BUSINESS LIFE AS AN EXISTING
PROBLEM
ABSTRACT
The difference of people considering gender is so natural,on the rest of the process
some of unnatural traditional and cultural and ofcourse some of the discriminative
approaches effects the life of the women so deeply.There is a sexual hierarchical
structure in both social and business life.From past to present in this hierarchical
structure one step behind however women are indispensable people who play an
important role on development of society in both social cultural and even economical
circumstances.This study is done in order to highlight that the women are not exploitee
inferior social class and to make feel that a women exist in hole social life.
Keywords: Gender, Woman, Man, Society and Business Life, Discriminative
Approaches
*

Öğr. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, nilgundolmaci@sdu.edu.tr
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1.

GİRİŞ

Hemen her kültürde kız ve erkek çocuklara doğumlarından itibaren farklı
davranılmaktadır. Cinsiyetin bir tür statü olarak algılanması bu farklılığa önemli bir
katkı sağlamaktadır. Biyolojik etkenler bir yana konulduğunda, geleneksel değer
yargıları, kalıplar, toplumsal hafızaya yerleşmiş konumlandırma, önyargılı bakış açıları
kadın ve erkek cinsleri arasındaki ayrımcı bakış açısını derinleştirmektedir.
Kadın ve erkek arasındaki statü farkını oluşturan bu etkenler sosyal, siyasal,
ekonomik hayatta etkilerini göstermiş ve adeta toplumun her alanına nüfuz etmiştir.
Kadını farklılaştıran, ayrıştıran, cinsel kimliğine ve kendisine atfedilen belli rollerle
yetinmesine dair okul ders kitapları ile ve medyadaki kimi yayın ve programlarla da
vurgulanan bir konumlandırma yapılmıştır.
Kadından içinde bulunduğu statüye veya kendisine toplumun biçtiği role uygun
hareket etmesi beklenmektedir. Kadına biçilen rollerin içinde, iş hayatında yer almak
pek
bulunmamaktadır.
Esasen
bu
durum
kadın
işgücünün
yeterince
değerlendirilememesi ya da ucuz işgücü şeklinde değerlendirilmesi gibi sonuçlar
doğurmaktadır. Kadın iş hayatında yer alıyor ise, daha çok kadın işi olarak ifade edilip,
onun evi ve çocukları ile ilgili sorumluluklarını da aksatmayacak bir işte çalışması
uygun görülmektedir.
İş yaşamı büyük ölçüde erkekler tarafından kurulmakta ve onlar tarafından
yönetilmektedir. İş yaşamı erkeğin geleneksel toplumsal cinsiyet rolüne göre şekillenmiş
olduğundan iş yaşamında ve toplumsal yaşamda kadının yer alması daha zorlu bir süreci
gerektirmektedir. Bu durum kadın istihdamına ilişkin istatistik verilerin neden düşük
olduğunu da izah etmektedir.
Kadın ve erkeğin eşit bireyler olarak, hayatın tüm alanlarında her tür önyargıdan
uzak ve birbirinin farklılıklarına tahammüllü davranış sergileyebilmelerinde ilk adımı
eğitim oluşturmaktadır. Devamında ise önce yasal zeminde sonra sosyal zeminde
iyileştirmenin sağlanması gerekmektedir.
Doğan Cüceloğlu’nun Bir Kadın Bir Ses adlı eserinde dediği gibi: “Kadınlara
insanca, onurlu ve özgür, adil bir yaşam sunamayan toplumlar insanların hiç yere öldüğü
savaşlar ve haksızlıklarla dolu bir geleceğin tohumunu atarlar”.
2. TOPLUM YAŞAMINDA KADININ CİNSEL KİMLİĞİ VE KADININ
KİMLİK TANIMINDA TOPLUMSAL KÜLTÜRÜN ETKİSİ
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve
biyolojik özellikleridir (Akın ve Demirel, 2003: 73). Toplumlar bireyin cinsel kimlik
tanımını, bitki ve çiçek yetiştirir gibi, bir kuyumcu ustalığı ile işleyerek, kişiliğini
biyolojik farklılıklarının ötesinde psikolojik, sosyolojik, vücut yapıları ve güç
kullanımları açısından ayrıştırıcı özelliklere sahip olacak şekilde geliştirirler. Bunu her
toplum kendine göre, biçim ve üslubunu çeşitlendirerek, kendi sanatı ile yapar. Cins
ayrımında sanat vardır ve bu sanat bin türlü biçim alır ve her toplum kendi görünümünü
verir. “Etnologlar sık sık şu ya da bu toplulukta erkeklerin süslendiğini, başka bir
toplulukta ise, kadınların süslendiğini dile getirirler ama tercihlerle belirtilenin, ayrımın
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kendisi olduğunu da bilirler. Belirtilen, süslenen ya da donatılan birinin ya da ötekinin
özelliklerinden çok ayrımdır”(Agacinski,1998: 27).
Cinsiyet, toplum tarafından bireye atfedilen bir konum, temel bir statüdür.
Dolayısıyla, birey toplum tarafından atfedilen konumu üzerinde kontrole sahip değildir.
Bunun nedeni, cinsiyetin bütün toplumlarda önemli bir sosyal anlama sahip olması
(Demirbilek, 2007:13) ve dünyaya gelen her bebeğin kendi toplumu tarafından
kendilerine atfedilen rolleri benimsetilerek büyütülmesidir. Toplum ve toplumu
oluşturan kültür, bebek dünyaya gelir gelmez iki kategoriden birinin içine oyuncak ve
oyunlarla kendilerine ait sanatsal tavırla yerleştirmeye başlar. Bebeğe çevresindeki
herkes ve başta ebeveynleri olmak üzere cinsel kimliğine göre davranış sergiler. Bebeğe
çevreden iletilen bu mesaj hiç şüphe götürmez şekildedir ki; kız ve oğlan çocuk iki ayrı
kategoriye aittir (Levit, 1998: 26).
Birincil toplumsal alanda oğul vurgulanırken, ikincil toplumsal alanda vurgulanan
kızdır. Kız ve erkek çocukların cinsiyet kimliklerini tanıma sürecinde geleneksel
yetiştirme usullerinin etkin olduğu, geleneksel kültürün yansıması olan atasözlerinde de
kendini göstermektedir. Atasözlerinde kadının eğitiminden, çalışma hayatından,
bireyselliğinden hiç söz edilmezken, örnek eş olarak konumu ve anne olarak statüsüne
önem verilir†. Atasözlerinde cinslerin kişisel özelliklerinin yanı sıra kadın ve erkeğin
toplumsal farklılıkları vurgulanmaktadır (Erdoğan, 2004:192,194,196) ∗.
Her toplumda kız ve erkek bireyler arasında bebekliklerinden itibaren farklı
kategorilerde farklılıklar ve eşitsizlikler vardır. Kız bebekler anneleri ile temasları
dokunma, hissetme, kıpırdanma ile ihtiyaçlarını giderme yolunu seçerken, erkek
bebekler öncelikle ihtiyaçlarını gidermenin peşindedirler. Kız bebekler, ilk dakikadan
itibaren sosyal bir iletişim kurma çabasında iken, erkek bebeklerin hedefi doyumdur
(Evans, 2001:19).
Kızların dişil özellikler göstermesi ergenliğe ulaşıncaya kadar esneklik
gösterirken, erkeklerin geleneksel, toplumsal cinsiyet rolü doğumundan itibaren oldukça
katı ve fazla değer taşımaktadır. Erkekten hem çocuklukta hem de yetişkinlikte erkeksi
olması (aktif, bağımsız, akılcı, saldırgan, hırslı, bireyci, rekabetçi,…), tüm kadınsı
özellikleri (pasif, bağımlı, şefkatli, merhametli, duygusal, besleyici, duyarlı,
yardımsever,…) reddetmesi beklenir (Bacacı Varoğlu, 2007: 398-399).
Toplumsal bu yapılar, ayrımcı tutum ve davranışlar, mutlak keyfi ve bağımsız
biçimde oluşmazlar. Doğa, kendi açısından kız ve oğlanları ergenlik çağına eriştiklerinde
şaşırtıcı biçimde kadın ve erkeğe dönüştürür. Burada doğa kendini simgesel, toplumsal,
kültürel ve siyasal yeniden yapılanmada saklar. Toplumun kadın ve erkek üzerinde
oluşturduğu kültüre dayalı maskeyi kaldırdığımızda kadın ve erkek yüzleri bulamaz,
imgesel başka yüzü buluruz (Agacinski, 1998: 25).
†

“ Kadın eşik dibinde değil beşik dibinde belli olur”.
“ Kadını eve bağlayan altın şıkırtısı değil, beşik gıcırtısıdır”.
“ Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlettir”.
“ Testi kadar kocası olanın kulpu kadar rağbeti olur”.
“Erim er olsun da yerim çalı dibi olsun”.
“Avradı eri saklar, peyniri deri”.
∗∗
“ Devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen”.
“ Erkek sel, kadın göl”.
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2.1. Toplumda Kadının Cinsel Kimliğine İlişkin Rol Farklılıkları ve
Eşitsizlikler
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki sosyal ve kültürel rol farklılığının
yanı sıra, kadın ve erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlam ve beklentilerdir
(Hablemitoğlu, 2001: 19). Toplum tarafından cinsel kimliğe dayalı rol dağılımı, dinsel,
sosyal, siyasal faktörlere, geleneklere, toplumsal değer yargılarına ve hukuki
yansımalara dayanmaktadır (Türeli ve Dolmacı, 2009: 3224). Bireylere, geleneksel
cinsiyet rolleri aileleri, akranları, okul ve kitle iletişimi yoluyla öğretilir. Kalıp yargılar
ve örtülü iletiler bireyi geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranışlara yöneltirken
başarı ölçüt ve sınırlarını da tanımlamaktadır. Muhtemelen bu eğitim farkı kız ve erkek
çocukların yöneldikleri serbest etkinlik türlerini ve dolayısıyla gizil güçlerini
geliştirebilecekleri alanları, daha da ileri de meslek seçimi ve meslek yaşamlarını
etkilemektedir (Kuzgun ve Sevim: 16).
Özellikle ders kitapları kadınları, çoğunlukla anne ve eş olarak ev içinde veya
öğretmenlik, hemşirelik gibi geleneksel “kadın meslekleri” olarak toplumda kabul edilen
mesleklerde göstermekte; erkekleri, cesaret, zekâ ve başarı bağlamındaki mesleklerde
göstererek kadınlara ilişkin toplumsal kalıp yargıların yeniden üretimine hizmet
etmektedir. Ders kitapları yolu ile aktarılan toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin mitler ve
kalıp yargılar toplumdaki güç ilişkilerinin erkekten yana olduğu bir yapılanmayı daha da
pekiştirmektedir. Toplum, kadına erkekler gibi davranmayı öğreterek ya da kadınlara
kendilerine uyan görevler vererek kadınların farklılıklarını yararlı kılmaya çalışmıştır
(Meyerson ve Fletcher, 2006:76).
Kadınlar kadınsı (feminen), erkekler erkeksi (maskülen) yönündedir. Cinsler
hakkında güçlü kalıp yargılar her toplumda hep vardır (Ağrıdağ, 2005). Örneğin, erkek
çocukların ev işleri ile ilgilenmesi hemen her toplum tarafından engellenir. Çünkü bu
erkekliğin oluşumu ve sürdürülmesine aykırıdır. Erkek çocuk alay edilmekten, evde çok
vakit geçirirse erkekliğini, otoritesini ve şerefini kaybetmekten korkar (White, 1999: 69).
Kadın ve erkeğin kimliğini ve toplumdaki yerini ve rolünü betimleyen kalıp
yargılar hem benlik duygusunu hem de özsaygısını biçimlendirmekte, ayrıca toplumsal
yaşamda kendilerine biçtiği değeri ve üstleneceği değerleri ve rolleri belirlemektedir
(Esen ve Bağlı, 2002: 145).
2.2. Toplumda Cinsler Arasında Yaşamsal ve Mesleki Eşitlik ya da Eşitsizlik
Cinsiyete dayalı farklılık doğal olarak bulunmaktadır. Bir taşı attıktan sonra yere
düşmesi engellenemeyeceği gibi cinslerin de cinsiyetlerine dair özelliklerini
yaşamalarına (doğum, evlenme, soy devamı) engel olmak olası değildir. Dolayısıyla
cinsel farklılık, keyfi ve kültürel yapının bir sonucu olarak ortaya çıkmamaktadır
(Agacinski, 1998: 26).
Kadın ve erkek arasında cinsiyet farklılığı, bu farklılığın toplumda “cinsiyet
ideolojisi” olarak yerleşmesi toplum hayatının her alanına nüfuz etmiştir. Kişileri
gruplandırmak ve farklılaştırmak için kullanılan ölçütlerden biri olan “cinsiyet” kavramı
kadın ve erkeğin toplumsal yaşam içerisindeki statü ve davranışlarını farklılaştırmıştır.
Bu farklılaştırma toplum ve ekonomik hayattaki değerler, anlayışlar sistemine de
yansımıştır (Onaran Yüksel, 2000: 3).
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Bu zamana kadar mesleki ayrımcılık şekli “erkek evi geçindiren- kadın ev işi
yapan” şeklinde en uçta idi. Ancak, kadın halâ kadın işi olarak tanımlanan işleri
yapmaktadır. Bu kalıp yargılara göre, kadın hemşiredir, doktor değil, kadın öğretmendir
profesör değil. Bu gün bile meslekler ve işler “kadın işi”, “erkek işi” cinsiyet
streteotipine dayalı olarak, davranışları yetenekleri, ilgileri, değerleri ve rolleri ile kişi
veya grubu cinsiyet temeline dayanarak ayrılmaktadır (Headle vd.,1996;9-10).
Kadınların belli iş ve sektörlerde yoğunlaşması iş yaşamının cinsiyete göre
ayrışmasını doğallaştıran uygulamalar olarak ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre ayrılmayı
yapılandıran varsayımlar- kadınların erkeklerden daha ucuz ve daha az üretken oldukları,
yaşamlarının yalnızca belli dönemlerinde (genç ve bekâr olduklarında) işe uygun
oldukları, sadece belli tür işlere (vasıfsız, geçici ve hizmet işleri) yetenekli oldukları
varsayımları- inşa ettikleri kadın istihdamı kalıplarıyla doğrulanmış gibidir (Scott, 1993:
389).
Sorunların yetersiz değerlendirilmesi, doğal olarak “cinslere kör bakan teoriler”in
üretilmesine götürmüştür. Örneğin, kadına ait olduğu varsayılan roller kadının evrensel
(ve belki de tarihsel) olarak evi ve çocuklarının bakımıyla uğraştığına dayanırken, iş ve
işgücü kavramlarının, geleneksel olarak erkek faaliyetleriyle bağıntılı, ekonominin
formal sektörlerini ifade ettiği görülmektedir. Başka bir deyişle, kadınlar erkek
faaliyetleri üzerinde, kamu mekanları ve coğrafi görünüm üzerinde yoğunlaşan coğrafi
araştırmalarda genellikle görünmez olmuşlardır (Özgüç, 1998: 52-55). Kadınların gerek
ekonomik coğrafyada gerekse toplumsal coğrafyanın büyük kısmında gözden
kaçırıldıkları anlaşılmaktadır ( Özgüç, 1998: 57).
Cinsiyetçi bakış, aslında bir tür ırkçı söylemdir. Yani cinsler arası ayrımcılık yapan
ve bu ayrımcılığı çeşitli biçimlerde meşru kılan bir söylemdir. Dayanağı, kadın-erkek
cinslerinin anatomik-biyolojik farklarını toplumsal-kültürel (ve tabii siyasal) düzlemde
var olan eşitsizliklerin nedeni olarak ele almakta ve haklı kılmaktır (Tanrıöver, 2007:
24).
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW)
1.maddesine göre, “kadınlara karşı ayrım” deyimi, kadınların medeni durumlarına
bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal,
kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını,
kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya
bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya
kısıtlama anlamına gelmektedir. (http://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html).
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından cinsiyete dayalı eşitsizliğin
giderilmesi konusunda “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Kalkınma Endeksi” (GDI) ve
ayrıca, kadınların ekonomik ve siyasal yaşamdaki dağılımını ve katılımını ölçen
“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Güç Ölçütü (GEM) endeksi geliştirilmiştir. Öte yandan,
bu alanda bir başka önemli veri kaynağı olan Dünya Ekonomik Forumu tarafından 14
çeşit değişken kullanılarak Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu hazırlanmaktadır.
(Parlaktuna, 2010: 1226) Buna göre, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 yılı raporunda,
küresel çapta cinsiyet eşitsizliğinde sağlık ve eğitim alanlarında ilerleme sağlandığı,
ekonomiye katılım ve siyasal alanda ayrımcılığın yüksek seviyede devam ettiği
belirtilmektedir. Raporla birlikte açıklanan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre
İzlanda kadın ve erkek eşitliğinin en çok sağlandığı ülke konumunun korurken, Türkiye
listedeki 134 ülke içinde Etiyopya’nın da gerisinde kalarak 126. sırada bulunmaktadır
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(http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2869&id=).
Esasen bu kavramsal ve yaşamsal tartışma tümden eşitlik ve adalet idesiyle
bağlantılıdır. Pek tabii ki, sadece biçimsel değil, fiili eşitlik anlayış ve uygulamasının
hâkim olabilmesi için toplumda, bu noktada dahi ayırım gözetilmeksizin, kadın erkek
tüm bireylerin eğitimi ön planda ve etkili bir faktör olarak belirmektedir. Böylece
toplumdaki eşitlik anlayışının gelişmesi sağlanabilecektir. Sosyal politikalar içerisinde
eşitlik politikalarının nasıl ele alındığı ve uygulamaya nasıl yansıtıldığı da, ayırımcılığın
önlenmesi yolunda önemli bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Yasa önünde
eşitlik ve fırsat eşitliği, toplumda fiili eşitliğin sağlanması bu kavramın soyut anlamının
anlaşılıp benimsenmesinden sonraki bir aşamadır.∗
3. İŞ YAŞAMINDA KADININ CİNSEL KİMLİĞİNE DAYALI ROL
FARKLILIKLARI VE EŞİTSİZLİKLER
3.1. Genel Olarak Kadına Yönelik Farklı Bakış Açısının İş Yaşamındaki
Görünümü
İş yaşamı büyük ölçüde erkekler tarafından kurulmakta ve onlar tarafından
yönetilmektedir. İş yaşamı erkeğin geleneksel toplumsal cinsiyet rolüne göre şekillenmiş
olduğundan iş yaşamında ve toplumsal yaşamda kadının yer alması (sonradan gelmesi)
önemli bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır.
Rosabeth Moss Kanter’e (Bacacı Varoğlu, 2007:401) göre, kadınlar iş yaşamında
sonradan gelenler olarak erkekler kadar güçlü olma, örgütsel kararları etkileyebilme
imkânlarına sahip değildir. Kadınlar kariyerlerini geliştirmeye olanak vermeyen, çıkmaz
işlere yerleştirilmektedirler. Dolayısıyla kadınlar kariyer yapmamaya yöneltilmekte, alt
düzey pozisyonlarda başarı karşıtı kültür oluşmasına sebep olunmaktadır (Varoğlu,
2007: 401). İş yaşamında kadınlar, erkeklerin yapmadıkları, daha az beceri gerektiren ve
ücretleri daha düşük işleri yapmaktadırlar. Kadının ev içi iktisadi faaliyetleri ise, piyasa
dışı faaliyetler olarak önemsiz ve ikincil kabul edilmekte ve böylelikle kadın, ekonomik
alanda görünmez kılınmaktadır (Hablemitoğlu, 2001:17).
Araştırmacı Dorothy Smith’e (Varoğlu, 2007: 403) göre, kadınların ister mutfakta
ister ofiste, temizleme, düzenleme, kolaylaştırma, destekleme, teskin etme, düzeltme,
aynı düzende koruma gibi işleri yapmasının erkekleri varlığımızın öngörülemeyen,
dağınık ve pis işlerinden kurtarmaktadır (Varoğlu, 2007: 403).
∗

Ülkemizde 2000’li yılların başlarından itibaren ayrımcılığı önlemeye yönelik dikkate değer yasal düzenlemelerden biri
Anayasa’da yapılan bir değişiklik ile gerçekleştirilmiştir. Kısaca belirtmek gerekirse;
1982 Anayasa’sının 10. maddesinde 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle , “kanun önünde herkesin
eşit olduğu” şeklindeki ilkeye ek olarak, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür.” şeklinde bir fıkra eklenmiştir. Böylece, Anayasamız’da kadınlar lehine bir düzenleme gerçekleştirilmiştir.
Zira, Anayasa’nın 10. maddesinde genel eşitlik ilkesi ile birlikte aynı cümle içinde ifade edilmiş olan cinsiyete dayalı ayrım yasağı,
doğrudan cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan ve hükme bağlayan en üst hukuk kaynağıdır.
Bu noktada, ilk akla gelen bir başka husus “fırsat eşitliği”dir.Anayasa’nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. maddesinde
“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” şeklindeki düzenlemenin yanında, “Çalışma Hakkı ve Ödevi”
başlıklı, 49/1 maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir”, “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı madde 50’de
“Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar
çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.” şeklindeki hükümler, başta sözleşme özgürlüğü prensibi doğrultusunda
dilediği alanda çalışmanın ve bu amaçla sözleşme yapmanın herkesin hakkı olduğunu ifade etmiştir. Normlar hiyerarşinin en
tepesindeki düzenleme herhangi bir ayırım öngörmeksizin herkesin çalışma hakkından dem vurarak adeta fırsat eşitliğine de
gönderme yapmıştır.
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Toplum tarafından öğütlendiği ve öğretildiği şekliyle bir kadın için annelik ve
evlilik hayatının en önemli rolleridir. Meslek seçimlerini bu rollere zarar vermeyecek
şekilde yaparlar ve/veya yapmaları konusunda içinde bulundukları toplum tarafından
yönlendirilirler. Böylece kadınsı ve erkeksi meslek ayırımı ortaya çıkmıştır.
‘Öğretmenlik, hemşirelik, düşük seviyede yöneticilik, emekliliği olan bir iş….’ (Aytaç
ve Sevüktekin, 2002: 25). Bu doğrultuda kısmi süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine
çalışma sözleşmesi, evde çalışma, tele çalışma vb. esnek çalışma türlerinin “kadın işi”
olarak nitelendirildiği görülmektedir.
İş yaşamında cinsiyete dayalı örgütlenmeler, kadın ve erkek kimliği arasında
cinsiyet hiyerarşisi oluşturmaktadır. Örgüt içinde işler kadınsı, erkeksi olarak
ayrışmakta, kültürel yapı bu bağlamda oluşturulmaktadır. Bir başka deyişle, örgüt
içerisinde biyolojik cinsiyetin yansıması varlığını göstermektedir. Geleneksel örgütler
erkek egemen olmakla birlikte, zaman içinde değişim göstermiş gözükse de, erkeksi
değerler örgüt kültürü içerisinde varlığını hâlâ sürdürmektedir (Temel, Yakın ve Misci,
2006: 33).
Günümüzde kadın, kaygan iş zemini üzerinde azar azar artış göstermektedir. İş
yerlerinde önemli sayıda kadın serpiştirilmiş olarak yer almaktadır. Ama tıpkı
yamaçlardaki ağaçlar gibi manzaranın en güzel olduğu yüksekliğe tırmandıkça
kadınların pek azı orada görülmektedir.( 12 Haziran 2011 seçim sonuçlarına göre kadın
milletvekili sayısının 550 milletvekili içerisinde 78 olması gibi..) Ormanın sınırına
geldiğinizde, bulabileceğimiz manolya sayısı kadar kadına rastlıyoruz (Evans, 2001: 10).
Bu gün kimi kadınlar annelik ve evlilik gibi rollerinin yanı sıra kariyerlerinde de
ilerleyebileceklerini kabul ederek iş dünyasına asılmaya başladılar. Prestijli, iyi paralı,
heyecan veren endüstriler gibi, bilim gibi sektörlere girmeye çalışmaktadırlar. Toplumun
düşündüğü gibi bu kadınlar eş ve annelik rollerine olan ilgilerini kaybetmemişlerdir. Bu
kadınlara göre, aile ve mesleki rolleri bir bütündür (Eken, 2006: 255). Bu kadınlar
mesleki kariyerlerini korumak için, bedelli yardım ya da aile içi yardım şeklinde diğer
kadın imkânlarından ve ev işlerini kolaylaştıran teknolojik araçlardan yararlanmaktadır
(Aytaç ve Sevüktekin, 2002: 29). Teknolojide meydana gelen ilerlemeler çalışan annenin
eşine, çocuklarına daha fazla zaman ayırmalarını ve onlarla daha çok şeyi paylaşmalarını
kolaylaştırmaktadır. Bu kadınların ev yaşamlarında ev içi sorumlulukları kadın ve erkek
arasında paylaşma çabaları vardır. Bunun olmadığı ailelerde çatışmalar ve
huzursuzluklar ortaya çıkmaktadır.
3.2. İş Yaşamında Kadının Erkekten Farkı
İş yaşamında kadın, işbirlikçi, sosyal katılımcı, takım kurucu, diğerlerine saygılı,
meydan okumayan, paylaşımcı, uyumlu, herkesin galip gelebileceği duygusuna sahip,
herkes tarafından sevilmeyi bekleyen olarak tanımlanırken, erkek oyunu yöneten mutlak
galip, saldırgan, övünen, hırslı, güçlü, çetin, eğlenceli, kıran kırana bir âlemin üyesi
olarak tanımlanmaktadır (Evans, 2001: 24). Rekabet ortamında erkekler için iş iştir;
personel personeldir. Erkekler işle ilgili anlaşmazlığa düştüklerinde birbirleri hakkında
beni desteklemiyor, benimle ilgilenmiyor ya da ihanet ediyor diye düşünmez. Oysa
kadınlar…(Evans,2001: 88). Erkekler kısa ve yüksek sesle konuşur, kadınlar ise belli
belirsiz bir sesle daha uzun konuşur. Bu da kadınların etkililiklerini azaltır. İlişkiye
odaklı, dolambaçlı sözlerle başlaması anlaşılabilirliliğini de azaltır.
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Kadın çocukluğunda öğrendiği bilgi oyununu (ev ödevini yapma, tahtaya
kalktığında iyi hazırlanmış olduğunu gösterme, iyi notlar alma, ebeveynleri ve
öğretmenlerinin desteğini ve övgüsünü alma) iş yaşamında da sürdürür. Hâlbuki iş
oyunu farklıdır. Burada riskler vardır. Ne kadar iyi hazırlanılırsa hazırlanılsın herkesin
bilmediği, bilemediği bir soru vardır. Her zaman araştırmacı olma ve aşırı hazırlık
sakıncaları da beraberinde getirir. Edinilebilecek kadar bilgi, öngörü, özgüven, geçmiş
deneyimler işe yarar. Unutulmamalı ki iş yaşamında güvenlik ağı yoktur (Evans, 2001:
101).
Kadınlar iş hayatında açık oynarlar. Kendileri ile ilgili her şeyi çevresindekilerle
paylaşır. Kendilerinde kalması gereken sırları, bir başkasını ilgilendirmeyen konuları
paylaşarak kendilerini açık ederler. Oysa kî, paylaştığı kişiler annesi ya da babası
değildir. Bu durum daha sonra kendilerinin aleyhine döner. Erkek kendini açık etmez. İş
yetişemeyecek olsa bile yetişecek gibi davranır. Kendinden emin görünür. Çünkü erkeğe
çocukluğundan itibaren oyunlarla bu şekilde davranması gerektiği öğretilmiştir.
Toplumun, ailesi ile ilgilenmek zorunda olan kadın ve erkeğe bakış açısı farklıdır.
Toplum, erkeğe karşı daha toleranslı iken, kadını öncelikleri konusunda bir kez daha
düşünmesi için uyarır. Erkek ağladığında erdemli bir davranışta bulunmuştur. Kadın
ağladığında zayıftır, acizdir, kadındır işte. Kadın öfkelendiğinde hâkimiyetini
kaybetmiştir. Soğukkanlı davranamamıştır. Hele hele kadın sık sık öfkeleniyorsa
kullanılan tanım farklılaşır. Erkek gücünü göstermiş, hakkını savunmuştur.
Erkekler iş saatleri sonrası çoğunlukla kendilerine sosyal amaçlı programlar (spor,
arkadaşlarla buluşup bir şeyler içme…) yapabilmekte veya akşam iş yemeklerine,
seyahatlerine rahatlıkla katılabilmekte; kadın ise, özel sorumlulukları nedeniyle
yapamamakta ya da önemli bazı ayarlamaları (çocuklara bakıcı ayarlama, yemeklerini
hazırlama..) yapmak zorunda kalmaktadır. Bu durum da erkekleri iş yaşamında daha
avantajlı hale getirmektedir. Çünkü çoğu önemli kararlar bu toplantılarda
alınabilmektedir. Dolayısıyla kadın bu sürece dâhil olamamaktadır. Erkeklerden farklı
gözükmek istemeyen kadınlar bu suskunluk komplosuna ortak olmaktadır. Herkes her
şey yolundaymış gibi davranmakta, sorun örtbas edilerek yokmuş gibi görüntü
verilmektedir(Schwartz, 2006: 164).
İş yaşamında çocuğa bakma, yaşlı anne ve babaya bakma, kişisel sağlık
problemleri, geleneksel iş bölümü, işin tatmin edici ve anlamlı olmaması, motivasyon
azlığı, fırsat eksikliği, zorlanma, elverişli kariyer tercihinin olmaması ve eşin yeterli para
kazanması gibi, bu şekilde itici güç olan cam tavanla∗ karşılaşan kadın iş yaşamında
ailesinin çekiş gücüne kapılmaktadır. İster çekilsin ister itilsin pek çok ayrıcalıklı kadın
iş yaşamında bu etmenlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır.
Deborah O’Neil ve Diana Bilimoria’nın, “Kadınların Kariyer Gelişim Aşamaları”
(Women’s Career Development Phases) isimli çalışmaları, kadınların inançları ve
kariyer deneyimleri üzerine genellikle çelişkili araştırma bulgularını açıklamaya
yardımcı olmaktadır. Onlara göre, kadının kariyer gelişim aşaması üç aşamada gelişir.
“İdeal Başarı Aşaması”, burada kadınlar iyimserdir ve başarı tanımı yapılmıştır.
“Pragmatik Dayanıklılık Aşaması”, örgütün ve profesyonel ilişkilerin problemlerinin
vurduğu ve çoklu yaşam rolleri ile bütünleştiği bir aşamadır. “Yenilikçi Katkı Aşaması”,
∗
Cam tavan kavramı ilk defa 1986 yılında Wall Street Journal’ın iş kadınları ile ilgili bir raporunda, kadınların üst düzeylere
ulaşmasının önünü kesen basmakalıp yargılar, firma geleneği vb. gibi görünmez engeller olarak ifade edilmektedir. (Anafarta, N.
vd.,2008,s117-137)
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kariyerlerini ve yaşamlarını olumlu olarak yeniden tanımladıkları bir aşamadır (Burke,
2005: 6).
Çalışan kadının erkekler kadar etkin ve işlevsel olabilmelerini sağlayabilmek için
alınması gereken dört önlem vardır (Schwartz, 2006: 178):
* Kadın ve erkek arasındaki temel farklılığın, analık duygusunun kabul edilmesi,
* Esneklik isteyen kadın ve erkeklerin bu isteklerinin karşılanması,
*Temel liderlik özelliklerine zaten sahip olan kadınların kusursuz performans için
yaşamsal olan ek yönetim beceri ve araçları ile donatılması.
* Erkekler için var olmayıp sadece kadınlar için var olan engelleri kaldırarak
kurumsal ortamın iyileştirilmesi.
3.3. İş Yaşamında Kadının Cinsel Kimliğine Dayalı Ayrımcılık
Kadın neden çalışır? Kadının iş yaşamına girmesinin birkaç nedeni vardır. Bu
nedenlerin bazıları ekonomiktir. Ana neden Barbara Bergman’a göre, endüstrileşmeden
dolayı gerçek ücretin yüksekliği, evde aileye hizmet etmekten ve evde kalmaktansa bu
ücret için kadının çalışmasının daha değerli olmasıdır. Kadın çalışır çünkü paraya
ihtiyacı vardır. Ya kocası yoktur ya işsiz bir kocası vardır ya da kocası düşük gelir elde
ediyordur. Gerçekten de bu günlerde çoğu aile, kadının geliri olmaksızın yaşamlarını
sürdürememekte, kadın işe gitmiyorsa ailenin yaşam standartları düşmektedir. Kadın
ailesinin yaşam standartlarını sürdürebilmek ve yükseltmek adına çalışmak zorunda
kalmaktadır. Ekonomik düzende beyaz yakalıların artışı ve hizmet sektörünün yükselişi
daha fazla sayıda kadını iş dünyası için hazır hale getirmiştir. Artık kadınlar daha
eğitimli ve daha ileri düzeyde kariyer hedefleri bulunmaktadır. Bugün kadınlar geçmişe
göre daha az sayıda çocuk doğurmakta böylece evde daha az vakit geçirmektedir.
Annelik ve işin birleştirilmesi sosyal olarak daha kabul edilebilir hale gelmiştir. Pek çok
kadın evin dışında da kimliğini korumak istemektedir (Headle, 1996; 2-3).
Ayrımcılık nasıl ve ne zaman meydana gelir? Onu nasıl ölçebiliriz? Kazançlarda
ayrımcılığı ölçmek bir yol olabildiği kadar, ayrımcılığı açıklamaya da çalışmaktadır.
İnsanların kullanım özelliği, onların üretkenlikleridir. Böylece onların kazandıkları para,
değerleridir. İşgücü pazarında açıklanamayan bu fark ayrımcılıktır. Eğitim, deneyim,
görev süresi, yıl ve verimlilikle ilgili diğer faktörleri kontrol edebiliyorsak ama halâ
cinsiyet ayrımcılığı varsa, ekonomistlere göre bu ayrıcalıktandır. Kadın daha az ücret
alır, çünkü kadındır. Kadına neden erkeğe göre daha az ödeme yapılır? Barbara
Bermang, “Kalabalık Teorisi” (Crowding Theory) ile açıklamayı önermektedir. Ona
göre, emek piyasasında kadın ve erkek arasında gerçek bir rekabet yoktur. Erkek emeği
için bir pazar vardır ve orada onun için yüksek ücret ödenir. Kadınlar bu pazarın dışında
tutulmuşlardır. Emek kıttır. Bu nedenle de, erkeğin ücreti yüksektir. Kadınların iş gücü
piyasası ise, aşırı kalabalıktır ve ücrette düşüktür. Çünkü bütün kadınlar orada
ayrıştırılmıştır( Headle, 1996: 6). Kadın ve erkek aynı beşeri donanıma sahip olsalar bile
farklı piyasalarda (düşük statülü, vasıfsız belli işlerde yoğunlaşması) iş yaptıkları ve aynı
piyasada rekabet etmedikleri için erkeğe göre, daha az ücret alır. Beşeri Sermaye
Teorisine göre, kadın ve erkek çalışanların birbirine ikamesinin tam anlamıyla
olamayacağıdır. Çünkü kadınlar evlendiklerinde ve çocuk sahibi olduklarında işini terk
edip işgücünden ayrılma eğilimindedirler. Ayrıca iş yaşamında daha az deneyimlidirler(
Palaz, 2003: 91). İşte bu noktada kadınlar açısından iş yaşamında ayrımcılık, eğitim ve
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mesleki eğitimde eşitsizlik, iş bulma ve işe alınma, ücret, çalışma koşulları, işyerindeki
tutumlar, terfi, işten çıkarma, üretim kaynaklarına ulaşma ve aile sorumluluklarının
yetersiz paylaşımı gibi alanlarda kendisini göstermektedir.
Cinsiyete dayalı ayrımın büyük bir kısmı işyerlerinin ve işgücü piyasasının kadına
karşı olmasından kaynaklanmaktadır. Emek piyasasında kişinin istihdamı ve ücret
ödemesindeki ayrımcılık meslek performansı ile alâkasız keyfi faktörlere de dayanır.
Önyargılar ve istatistikî ayırım bunu açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bireysel
yargılamada işveren, kadın işçilerle çalışmayı reddeder çünkü çocuklu kadın çocuk
yetiştirmek için dışarıda kalabilir, böylece yatırımları geri kalır. Fakat birçok kadının
çocuk sahibi olmadığı dikkate alınmamaktadır. Bu da göstermektedir ki, kadın
istatistiksel olarak ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Aslında ayrımcılık sadece önyargıdan
oluşmaz, daha karmaşıktır (Headle, 1996: 5).
İşgücü ile ilgili bazı yaklaşımlarda, merkezdeki stabil iş gücünü erkekler
oluştururken, kadınların genellikle bu esnek yapı içinde aralarda istihdam edilen işgücü
grupları olduğu öne sürülmektedir. Pek çok kadın çalışmasında, kadınların günün ve
gecenin değişik saatlerinde, bazen kız çocukları ile nadiren erkek çocukları ile bazen
yalnız, çoğu zaman zorunlu olarak pek çok değişik işin üstesinden geldikleri bu
çabaların çoğunun karşılığında bir gelir elde etmedikleri bilinmekte ve bu nedenle
kadınların bu alandaki taleplerini ortaya koymak hedeflenmektedir (Kümbetoğlu, 1995:
230-231).
Oral’a göre (2008: 349) kadın işi, emeği görmezlikten gelinendir… “Gayri resmi”
sektörde çalışandır. Dünyadaki toplam işin üçte ikisini yaptığı halde, dünya iş gücünün
üçte birini oluşturandır. Kadın, küreselleşme sürecinde hızla yoksullaşandır. Kadın,
politik ve ekonomik yapılanmalarda, hükümetlerde, ulusal ya da uluslararası karar alma
mekanizmalarında, dünyanın gelişim ve barış süreçlerinde, güç dengelerinin
oluşmasında yeri olmayandır. Kadın, sürekli şiddete maruz kalandır (Oral, 2008: 351).
Kadın, ekonomik büyüme dönemlerinde işe alınan, kriz dönemlerinde işten çıkarılan ve
işgücü piyasasında esneklik sağlayan üretim faktörü olarak görülen ve mesleki ilerlemesi
erkeklere oranla daha güç ve sınırlı olandır. Kadın emeği ucuz ve verimli görülmekle
birlikte evlendikleri ve hamile kaldıklarında işi bıraktıkları için esnek ve yenilenebilir
emek olarak tanımlanandır (Kapız, 2000: 348,349). Kamusal üretim alanlarından uzak
kalıp eve kapanan kadın, adeta ev içi emeği üreten bir köle gibidir. Çünkü ürettiği emek,
kullanım değeri taşımasına karşın, değişim değeri taşımayan yani alınıp satılmayan bir
emektir. Üretken bir emek olmakla birlikte ev içi emeği, pek göze görünmez, farkına
varılan bir emek değildir, kamusal alanlarda parasal bir değer taşımaz (Kızılkaya, 2004:
149).
Kadın yoksulluğunun yeryüzünün her bucağında yaygın bir durum olduğu
bilinmektedir. Yeryüzü yoksullarının yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğu,
dünya zenginliklerinin pek azına sahip oldukları, çalıştıklarında genellikle düşük gelirli,
esnek zamanlı işlerde istihdam edildikleri, kadın ücretlerinin dünyanın her yerinde
erkeklerinkinin gerisinde kaldığı, informel sektörün ve ücretsiz aile işçilerinin ana
gövdesini kadınların oluşturduğu, “azgelişmiş” denilen ülkelerde temel sağlık ve erişim
hizmetlerine erişimden yoksun olan nüfusun büyük bölümünü kadınların oluşturduğu..
vb. konularda hemen herkes hemfikir bulunmaktadır (Özbudun, 2007: 98)
Ancak, kadına karşı cinsiyet ayrımcılığı sadece ücret farklılığı ile açıklanamaz.
İşveren kadına karşı ayrımcı tutum içinde ise, kadını istihdam etmek ona parasal
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olmayan ek bir maliyet yükleyecekmiş gibi davranır. Bu ek maliyet işverenin ayrımcılık
katsayısına eşittir. İşveren için, erkeği istihdam etmenin maliyeti onun ücretidir. Kadını
istihdam etmenin maliyeti ise, kadının ücreti artı işverenin ayrımcılık katsayısıdır.
Bunun anlamı, ayrımcı düşünceye sahip işveren, kadını erkeğe oranla daha düşük ücretle
çalıştıracak olmasıdır (Palaz, 2003: 94). Topluma, kadının ücretinin erkekten daha düşük
olması abes gelmemektedir. Çünkü topluma göre, kadının asıl görevi evi ve çocuklarıdır.
İşin kadın için ikincil öneme sahip olması gerektiği şeklindeki toplumsal baskılar bu
bakış açısını normal karşılamaktadır. Kadının çalışma yaşamına girmesi ile ev işleri ve
çocuk bakımı gibi cinsiyetine dayalı yükümlülüklerinde değişim yaşanmamıştır. Bu
durum kadın açısından bir farklılık oluşturmamış, kadın için iş yaşamı hep ikincil bir
etkinlik olarak ele alınmıştır. Kadınların erkeklere göre, ailevi sorumlulukları daha fazla
üstlenmesi kendini iş yaşamına adaması halinde bu sorumluluklarının zarar görmesine
sebep olmuştur. Bu nedenle kadın iş ve ev yaşamı arasında denge kurmak zorundadır.
Aksi halde sağlığı, tatmini ve yaşama isteği bozulabilmektedir (Fidan ve İşçi, 2004: 35).
Çalışma hayatında kadının korunmasının gerekliliği irdelendiğinde, bu husus iki
temel nedene dayandırılmaktadır. Bunlardan ilki, kadın işgücünün bireysel ve ekonomik
yararı ile onların cinsel-fiziksel nitelikleri ve toplumsal değerlerinin oluşturabilecekleri
sakıncalar arasında bir denge kurulması zorunluluğudur. İkincisi ise, kadınların çalışma
yaşamında karşılaştıkları cinselliklerine özgü engellerin aşılması amacıdır (Pakin Akın,
2005: 2). Cinsel ayrımcılık tutumları kurnazca tasarlanmış olduğu için kolayca ortaya
çıkarılamamaktadır. Kadınlar sık sık cinsel ayrımcılık ve iş yaşamlarında karşı karşıya
kaldıkları baskıda dikkatsiz davranmaktadırlar. Kariyerlerinde cinsel ayrımcılığa maruz
kaldıklarının farkına varan bazı kadınlar yasal yollara nadiren ve gönülsüzce
başvurmaktadırlar. Hatta birçoğunun avukat tutacak finansal kaynakları da yoktur.
Kadınlar çoğu zaman aile sorumlulukları olması nedeniyle böyle bir davanın içinde yer
almaktan, işini kaybetmek kaygısından illegal işveren politikalarına karşı çaresiz
kalmaktadırlar(Gregory,2001). İşyerlerinde cinsel taciz türündeki cinsiyetçi davranışlar
üstü örtülü, söze dökülmeden tutumsal davranışlardır (Schwartz, 2006: 173). Kadının
başarmış olduğu sonucun dişil yeteneğine bağlanması da ayrımcılığın bir başka elem
verici yönüdür.∗
Günümüzde toplumsal cinsiyet kavramı, “toplumsal cinsiyet eşitliği” olarak
ülkelerin kalkınma ve demokratikleşme hedeflerinin arasında yer almaktadır. Dünyanın
birçok ülkesinde, kadınlar dereceleri farklı da olsa toplumsal ve çalışma yaşamlarında
cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bugün, kalkınma ve demokratikleşme
süreçlerini olumsuz yönde etkileyen bu “durumu” aşmak için, ülkeler projeler,
politikalar ve yöntemler geliştirmektedirler (Parlaktuna, 2010: 1226).
Çalışan kadınları destekleyen yasalar ve uygulamalar demografik gelişme eğitim
olanaklarının artması, standart dışı çalışma şekilleri aile boyutunun küçülmesi, evlenme
oranında azalma, boşanma oranında artış, toplumun kadının çalışmasına yönelik
tutumundaki gelişmeler, tek bireyli aileler, çocuk bakımı ve diğer hizmetlerdeki
iyileşmeler dünyada kadın işgücü sayısının artışında rol oynayan önemli gelişmelerdir.
∗
“Birleşmiş Milletler’ in “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW), istihdamda kadına karşı
ayrımcılık oluşturan tutumlara ayrıntılı biçimde yer veren önemli sözleşmedir. Sözleşmenin çalışan kadınlar bakımından özel bir
öneme sahip 11. maddesi, bu sözleşmeye taraf devletlere bütün insanlar için vazgeçilmez bir hak olan çalışma hakkı, erkeklerle eşit
istihdam imkanlarına sahip olma hakkı, sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkı vb. konularda kadınlara karşı
ayrımı önlemek ve kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için önlemler alma görevi yüklemektedir.
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Ancak kadınların iş gücüne katılma oranı sanayileşme düzeyi ne olursa olsun tüm
dünyada erkeklere oranla düşüktür. Bu oran Mart 2011 itibariyle ülkemizde % 27.9
seviyesindedir (TİSK, 1999:7).
Kadının çalışma yaşamına katılımının artması halinde, iktisadi büyüme artarken
kadının toplum ve aile içindeki statüsünü de olumlu yönde etkileyerek ülkenin sosyal ve
kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır (Parlaktuna, 2010:
1217).
4. SONUÇ
İş dünyasının erkeklere atfedilen, acımasız, saldırgan, kararlı gibi ifadelerle
tanımlanması cinsiyet ayrımcılığının ve sorunlu bakış açısının bir göstergesidir. Bu
ayrımcılık ne kadının ne de erkeğin kabahatidir. İş dünyası adıyla oluşturulan ortam,
kadını iş hayatına uygun olmadığı gerekçesiyle suçlamaktadır.
Oysa bu gün kadın erkek kadar iş dünyasında yer almaktadır. Fakat kadını
yetkinlik ve liderliğe yükseltmek söz konusu olduğunda kadının kurtlar sofrasında
yerinin olmadığı ifade eden yaygın kültür ile karşı karşıya kalınmaktadır. İş yaşamı
kadının toplumsal ve biyolojik rolleri göz ardı edilerek erkeğe özgü değerlerle
kurgulanmıştır. Bu durum kadının iş yaşamında sorunlar yaşamasını kolaylaştırmıştır.
Belki her iki grup da, bu problemin ortadan kalkmasını için çalışmaktadır. Ancak
geleneksel iş bölümü ve kadınlarca da kabul gören “baban bilir” teslimiyeti bu durumun
bir an önce iyileşmesine engel olmaktadır. Çıkarabildiğimiz sonuç şudur ki, iş
dünyasınca alınan tedbirler sorunun kendisine yönelik olmayıp belirtilerine dairdir.
Kadına iş dünyasında yer alabilmesi, engelleri aşabilmesi ve toplum tarafından kabul
edilebilmesi için erkek gibi oynaması öğretilmiştir. Ama zemin düzeltilmemiş, kadın
halâ kaygan zeminde sağlam adımlar atmak için çok çalışmak zorundadır.
Kadının çalışma kararını eğitimi, çocuk, medeni hali ve ekonomik koşullar
etkilemektedir. Eğitime olan yatırım eksikliklerinin tamamlanması halinde iş yaşamında
kadınlara yönelik ötekileştirme tutumlarında iyileşme süreci başlamış olacaktır.
İş yaşamında kadın çalışan sayısının artması ekonomik açıdan yararlı ve de
verimliliğin artışı ve kalkınmanın sağlanması açısından zorunluluktur.Kadınlara yönelik
geleneksel bakış açısının ötesinde eğitim politikalarının benimsenmesi kadınlara farklı iş
kollarında çalışma imkânını ortaya çıkaracaktır.
Ayrıca kadınların kariyer çizgisinde ilerlemesini sağlayacak koşulların
oluşturulması halinde yetenek ve çalışma azmine sahip bir çok kadın iş dünyasına
kazandırılmış olacaktır.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN VE ETMEYEN 6 YAŞ ÇOCUKLARIN
AHLAKİ VE SOSYAL KURAL ALGILAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Arş. Gör. Hakan SARIÇAM∗

Yrd. Doç. Dr. Medera HALMATOV∗∗

Öz
Çalışmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocukların
ahlaki ve sosyal kural algılamaları karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı ilinde
okul öncesi eğitime devam eden 50 ve okul öncesi eğitime devam etmeyen 50, toplam 100
tane 6 yaş çocuğu oluşturmaktadır. Araştırmada çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarını
belirlemek için Smetana (1981) tarafından geliştirilen ASKA ölçeği kullanılmıştır. ASKA
ölçeğinde ahlaki kurallarla ilgili 5 resim ve sosyal kurallarla ilgili 5 resim olmak üzere toplam
10 resim kullanılmıştır. Her bir resim için ahlaki ve sosyal kural alt boyutlarına yönelik 5’er
soru sorulmuş ve ona göre puanlamalar yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket
programında bağımsız örneklemler için t testi kullanılarak istatistiksel olarak çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre okul öncesi eğitime devam eden çocuklar
ile devam etmeyen çocukların ahlaki ve sosyal kuralları algılama puanlarında farklılıklar
tespit edilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş grubu çocukları devam
etmeyen akranlarına göre ahlaki ve sosyal kuralları algılamada daha iyi oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ahlak, Ahlaki kural, Sosyalleşme, Sosyal kural
THE COMPARISON OF MORAL RULES AND SOCIAL RULES PERCEPTION
BETWEEN 6 AGES CHILDREN WHO ATTEND AND DON’T ATTEND
PRE-SCHOOL EDUCATION
Abstract
The aim of study is the comparison of moral rules and social rules perception between
6 ages children who attend and do not attend pre-school education. The groups of study are 6
ages 50 children who attend pre-school education and 6 ages 50 children who don’t attend
pre-school education, total 100 children. ASKA Scale (developed by Smenata, 1981) was
used for determination of moral and social rules perception. ASKA Scale includes total 10
pictures and 10 questions (5 pictures and questions about moral rules; 5 pictures and questions
about social rules). Independent Samples T test was used for data analysis at SPSS.17.
According to findings, there are important differences between children’ scores who attend
pre-school education and don’t attend. To sum up, 6 ages children who attend pre-school
education are much better than 6 ages children who do not attend pre-school education with
respect to perception of moral and social rules.
Keywords: Ethics, moral rules, Socialization, Social rule
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1. GİRİŞ
Her insanda "doğru ya da yanlış", "iyi ya da kötü", "yapılması hoş karşılanabilen ya da
hiçbir şekilde kabul edilemeyen" davranışların neler olduğuna ilişkin yargılar bulunmaktadır.
Bu yargılar; bireyin kendi davranış ve eylemlerini de belirleyen, neleri yapıp, neleri
yapmaması gerektiği konusundaki, bireye özgü inançlar ve değerler sisteminden
kaynaklanmaktadırlar. Bireye özgü inanç ve değerler sitemi ahlakın temel bileşenlerini
oluşturmaktadır (Güngör,2010). Kohlberg’e göre ahlak, hak-haksızlık, doğru-yanlış, iyi-kötü
konularında bilinçli yargılama ve karar vermeyi ve bu karar doğrultusunda davranışta
bulunmayı kapsayan bilişsel bir yapıdır. Gelişimin erken dönemlerinde çocuklara
kazandırılmaya çalışılan değerlerin gelişimi bilişsel gelişim ve sosyal gelişimden ayrı olarak
düşünülemez. Senemoğlu (1997)’na göre değerler sistemini oluşturma süreci ahlaki ve sosyal
gelişimi kapsamaktadır.
Çocuk gelişimcileri, ahlaki gelişim terimiyle çocukların sosyal dünyaya ayak
uydurabilmeleri için gerekli kuralları öğrenme anlamalarını kastetmektedirler (Özeri, 2004).
Yani çocuğun ya da bireyin içinde yaşadığı topluma ayak uydurabilmesi, o toplumca
belirlenmiş kurallara uygun davranışlarda bulunması onun ahlaki gelişiminin göstergelerinden
biridir.
Ahlaki sistemin ve gelişimin temelini ahlaki kurallar oluşturur. Smetana’ya göre Ahlaki
kural: Bireyin diğerlerine karşı olan hareketinin sonuçlarıyla ilgili refah, haklar, adalet ile
ilgili doğru ve yanlışın belirlendiği yazılı yargılarla ilgili normlardır (Akt. Giren, 2008). Yani
birey hangi hareketin doğru hangi hareketin yanlış olduğunu ahlaki kurallar, ahlaki yargılar ile
benimser.
Ahlak gelişimi, çok erken yaşlarda çocuğun etrafındakilerle ilk ilişkileri sonucu başlar ve
özellikle üç yaşından itibaren dil kullanımıyla pekişir. Birçok psikologa göre, ahlak gelişimi
kişilik gelişiminin bir parçasıdır. Freud’ a göre, anne baba, çocuğun gelişiminde ilk ve en
önemli ahlaki otorite kaynağıdır. Ahlak gelişimi, çocuğun kişiliğinde süper egonun (üst
benliğin) gelişmesiyle elde edilmektedir ve süper ego beş yaşları dolaylarında oluşur. Süper
egonun şekillenmesinde ise, anne babanın katı ve sert tutumları, yasaklama ve
cezalandırmaları tek yönlü etki yapmakta, sevgiye dayanan tutum ve davranışlar dikkate
alınmamaktadır (Aydın, 2003). Sosyal öğrenme kuramcılarına göre, ahlak gelişiminde söz
konusu olan; temel güvenin oluşması, özdeşleşme süreci, cinsiyete uygun davranışların
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öğrenilmesi, yeterlilik duygusunun gelişimi gibi etmenler büyük ölçüde çocuğun benlik
gelişimi açısından da çok etkilidir (Bayhan ve Artan, 2004).
Çocuk tıpkı anne babasının genel tavırlarını, cinsel rollerini benimsedikleri gibi onların
ahlak anlayışlarını da benimser. Çocuğun anne babanın ahlak anlayışlarını benimsemesinde,
anne babadan ve diğer yetişkinlerden takdir görme isteği ve cezalandırılma korkusu rol oynar.
Bu nedenle okul öncesi çocukluk dönemi ve o dönemde çocuğun içinde yetiştiği çevre,
çocuğun kişilik ve ahlak anlayışının gelişmesinde önemli yer tutar. (Aydın, 2003)
Ailede ve okulda eğitimin amacı sağlıklı kişilik oluşturmak, yani ahlaklı bireyler
yetiştirmektir. Bu noktadan hareketle eğitim, kişiliğin bir yönü haline gelmiş olan ahlaki
yargıları, ahlaki davranışlar haline dönüştürmelidir. (Mehmedoğlu, 2005).
Ahlaki gelişim, kişilik gelişiminin en önemli öğelerinden biri olup çocuğun
toplumsallaşma süreci içinde neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bir bilinç geliştirmesi ile
ilgilidir. Ahlaki gelişimle birlikte kişinin toplumun kuralları ve gelenekleri çerçevesinde
kendisini denetleyebilmesi beklenir. Kişi, toplumsal kurallara uygun bir şekilde kendisini
denetleyebiliyorsa içten–denetimli, çevresindeki kişilerin etkisiyle karar veriyorsa dıştandenetimli bir ahlâki gelişim göstermektedir (Selçuk, 1997).
Toplumsallaşma (Sosyalleşme): Bireyin içinde bulunduğu toplumda geçerli olan kural
ve değer yargılarını öğrenmesi, onlarla uyum içinde olmasına sosyalleşme denir. Çocuk
sosyal çevreye uyumunu sosyalleşme süreci içerisinde kazanmaktadır. Sosyal kuralların ve
ahlaki kuralların öğrenilmesi sosyalleşmenin bir parçasıdır. Toplumsal ilişkiler içerisinde
ahlaki değerleri anlamak ve buna uygun davranışlar sergilemek sosyal gelişimin önemli bir
yönüdür. Çocuğun ahlaki yargı ve değerleri doğru anlayıp yorumlaması, bilişsel gelişiminin
yanı sıra uyumlu bir sosyo-kültürel çevrede yaşamasıyla mümkündür.
Sosyal gelişim: Bireyin sosyal uyarıcılara ve grup yaşantısına, toplumdaki yaptırımlara
karşı duyarlı olabilmesi, içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle
geçinebilmesi onlardan biri gibi davranabilmesine denir. Kısaca sosyal gelişim, toplumsal
beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği olarak tanımlanabilir. Önemi:
Sosyalleşme bireyin toplumun sosyal değerlerini anlamasına; bu sosyal değerler
doğrultusunda

kendine

uygun

davranışlarla

uymasına,

bunları

sürekli

geliştirerek

uygulamasına dayanır. Çocuğun, ailenin sosyal değerlerini algılamaya başlaması, bunları
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kendine göre eleştirmesi ve davranışa dönüştürmeye çalışması sosyalleşmesinin ilk
göstergelerdir.
Okul öncesi eğitim çocuğun sosyalleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Okul öncesi eğitim
kurumuna devam eden bir çocuk, aile ve komşuluk çevresinin içinde bulunduğu kültürel
kesimden farklı, genel kültür değerlerine dayalı sosyal bir ortam içinde eğitilir. Böylece
toplumun kültür değerlerinin özümlenmesi sağlanır. Kültürel özelliklere uygun alışkanlıkların
kazanılması da bu eğitsel ortamda gerçekleşir (Oğuzkan ve Oral, 2002). Bu ortam istenilen
ahlaki ve sosyal gelişimin sağlanması için çok uygundur. Çocuk ahlaki ve sosyal kuralları
grup içerisinde, yaşayarak öğrenme fırsatı bulur. Çocuk bu sayede söz konusu değerleri görür,
duyar, hisseder, tecrübeler yapar ve öğrenir. Sosyalleşme, her durumda, cemiyet içinde
gerçekleşen, insanlara mahsus bir hadisedir. Okul öncesindeki arkadaş grupları bu cemiyetin
ilk örneklerindendir.
Çocukların okul öncesi dönemde birlikte oynamaları onların, sosyal deneyimlerini artırır.
Arkadaş grupları, çocuğun kendini tanımasına ortam hazırlar. Çocuk, kendini kabul ettirmeyi,
başkalarını kabul etmeyi, haklarını korumayı ve başkalarının haklarına saygıyı, bu grup
oyunlarında öğrenir. Böylece, çocuk kendi merkezli bir dünyadan, sosyal yönelimli bir
dünyaya geçiş yapar. Başkalarının duyguları, ihtiyaçları vb. önem kazanmaya başlar. Bir diğer
deyişle “empati” yapmayı öğrenir. Sosyalleşme, başkalarının ilgi ve ihtiyaçlarını kabul edip
saygı göstermeyi (empati)de çocuklarda bir özellik olarak yerleştirmeye çalışır. Başkaları
yetenek ve beceri yönünden ne kadar zayıf olsalar bile onların haklarını, ihtiyaç ve çıkarlarını
tanımayı ve saygı göstermeyi çocuklara ancak sosyalleşme öğretebilir.
Bu dönem çocuğu için arkadaşlık bir ihtiyaçtır. Çünkü hemen her çocuğun paylaşmaya,
paylaşırken öğrenmeye, tecrübe kazanmaya ihtiyacı vardır. Eğer arkadaşlık çocuklarda
yalnızca birlikte oyun oynama olarak değerlendirirsek, yanlış bir değerlendirme yapmış
oluruz. Çünkü arkadaşlık aynı zamanda yaşamı birbirinden öğrenme sürecidir. Bu süreçle
yaşanılan her deneyim, çocuğa önemli değerler ve beceriler katar. Akran grupları, çocukların
sosyalleşmesinde önemli rol oynar (Onur, 2001)
Sosyalleşmek insanların birbirleriyle uyum içerisinde yaşamalarını gerektirmektedir.
Toplumsal uyumun sağlanabilmesi için insanların bazı kurallar doğrultusunda hareket
etmeleri gerekir. Sosyal kural: Günlük sosyal ilişkinin gereği olan, neye izin verildiğini veya
neye izin verilmediğini açıklayan, sosyal ilişkiyi yürütmeye yönelik, belli ortamlara bağlı
4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

normları içerir. Sosyal sitemin içerisindeki ilişkileri düzenleyen rastgele veya ortaklaşa
alınmış uygulamaları ifade eder (Smetana, 1989). Bu kurallar, diğer kişilerle nasıl iletişim
kurulacağı, başkalarını incitmekten nasıl kaçınılacağı, başkalarıyla nasıl etkin uyum
sağlanacağı kısacası nasıl uyumlu bir birey olunacağı ile ilgilidir (Senemoğlu, 1997).
Sosyal ve ahlaki (toplumsal) kuralara uygun hareket etmek, doğuştan kazanılan bir
yetenek değildir. Çocuk toplumsal kurallara uygun hareket etmeyi gelişim süreci içerisinde
ailesinden ve okulundan bir başka değişle yakın çevresiyle etkileşiminden kazanmaktadır.
Okul öncesi basamağının sonuna doğru, çocuğun ana babasına bağlılığı yavaş yavaş
çözülmeye; başka çocuk ve büyüklere doğru kaymaya başladığından dolayı okul öncesi
dönem sosyal ve ahlaki kuralların öğretilmesinde önemli bir yere sahiptir.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş grubu çocukların
ahlaki ve sosyal kural algılamalarını karşılaştırarak okul öncesi eğitimin sosyal ve ahlaki kural
algısını oluşturmada ne denli önemli olduğunu vurgulamaktır.
2. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırma modeli, örneklem, veri toplama aracı, verilerin toplanması,
verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması genel hatlarıyla açıklanmıştır.
2.1.

Araştırmanın modeli

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.
2.2.

Örneklem

Araştırmanın örneklemini, Ağrı ilinde okul öncesi eğitime devam eden (6 yaş) 50 çocuk
ve okul öncesi eğitime devam etmeyen (6 yaş) 50 çocuk olmak üzere toplam 100 çocuk
oluşturmaktadır.
2.3.

Veri Toplama Araçları

Çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarını belirlemek için Smetana (1981) tarafından
geliştirilen ASKA ölçeği kullanılmıştır ASKA ölçeğinde ahlaki kurallarla ilgili 5 resim ve
sosyal kurallarla ilgili 5 resim olmak üzere toplam 10 resim kullanılmıştır.
Ahlaki kurallarla ilgili resimler;
Resim 1. Bir çocuk diğerine vuruyor,
Resim 2. Bir çocuk oyuncağı paylaşmak istemiyor,
Resim 3. Bir çocuk diğer çocuğu itiyor,
Resim 4. Bir çocuk diğerine su atıyor,
5
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Resim 5. Bir çocuk diğer çocuğun elmasını zorla alıyor.
Sosyal kurallarla ilgili resimler;
Resim 1. Bir çocuk gösteri ve anlatıma katılmıyor,
Resim 2. Bir çocuk hikâye saatinde istenilen yere oturmuyor,
Resim 3. Bir çocuk elma kabuklarını çöpe değil yere atıyor,
Resim 4. Bir çocuk doğru yere oyuncağını koymuyor,
Resim 5. Bir çocuk paltosunu askıya değil yere atıyor.
Bu ölçeğin geçerlik çalışmasında kapsam geçerliliğine ve görünüş geçerliliğine
bakılmıştır. Kapsam geçerliliğinde, ölçekte yer alan resimler ve resimlerle ilgili sorulan
soruların sayı ve nitelikçe yeterli olup olmadığı ve görünüş geçerliliğinde de çizimlerin
verilmek istenen olayı yansıtıp yansıtmadığı uzman görüşleri 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
araştırmacılar 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 çıkarılması 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. Uzman
değerlendirmeleri arasındaki tutarlık 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. Ölçeğin aralıklı iki uygulamasından elde edilen puanlar
arasında r= .78’lik bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu korelasyon ölçeğin
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güvenirlik katsayısı olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin geçerliliği ve
güvenirliliği için bir kanıt olarak değerlendirilmiştir (Seçer, Sarı ve Olcay, 2006).
2.4.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın veri toplama sürecinde Ağrı ilinde 2009-2010 eğitim sezonu 2. Döneminin
ortalarında okul öncesi eğitime devam eden çocuklarla 15-20 dakika, okul öncesi eğitime
devam etmeyen çocuklarla 25-30 dakika bireysel görüşme yapılmıştır. Resimlerde gösterilen
olayın ciddiyet derecesini belirlemek için 2 adet yüz ifadesi kullanılmıştır. Yüz ifadeleri ile
ilgili çocuklara bilgi verildikten sonra daha önceden hazırlanan resimler gösterilmiştir. Her
resimden sonra çocuklara beş soru sorulmuştur. Soru 1’den sonra çocuklara yüz ifadeleri
gösterilermiş ve cevabı yüz iadelerini seçerek vermesi sağlanmıştır. Diğer soruların cevabını
ise sözlü olarak vermesi sağlanmıştır.
Sorulan sorular şunlardır:
Soru 1- Sence bu olay doğru mu yanlış mı? Eğer yanlışsa ne kadar yanlış?
Soru 2- Resimdeki çocuğun yaptığını öğretmeni görmese doğru mu yanlış mı?
Soru 3- Bu olayla ilgili daha önceden koyulmuş bir kural olmasa çocuğun bu davranışı doğru
mu yanlış mı?
Soru 4- Resimdeki bu çocuk başka okulda ya da evde böyle davransa sence doğru mu yanlış
mı?
Soru 5- Öğretmeni bu çocuğa davranışından dolayı ceza versin mi? Eğer evetse ne kadar ceza
versin? Az mı çok mu?
Soru 1’de çocukların ciddiyet algısı,
Soru 2’de otorite
Soru 3’de kural yokluğu algısı,
Soru 4’de genelleme algısı,
Soru 5’de ceza tutumu ölçülmektedir.
2.5.

Verilerin Analizi

Çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarının ciddiyet boyutunu ölçmek için her
deneğe, önünde kendine gösterilen resimlerdeki olaylar hakkındaki kararını bildirebileceği iki
farklı yüz ifadesi sunulmuş ve verdiği cevaplar puanlandırılmıştır.
1. yüz ifadesi; mutlu yüz ifadesi (onaylayan): 0 puan,
2. yüz ifadesi; kızgın (onaylamayan, reddeden): 2 puan.
7
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Çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışı ile ilgili tutumlarının otorite ve kural yokluğu
durumunda ve farklı ortamlarda nasıl olduğunu belirlemek amacıyla farklı ortamlarda olayın
uygulanabilirliği ile çocuğun anlayışını ölçmek için “Bu davranışı öğretmen görmese “doğru
olup olmadığı” böyle bir kural olmasa resimdeki davranışın “yapılıp yapılmayacağı”
sorulmuştur. “Doğru” veya “yapılabilir” cevabı “0”, “yanlış” ya da “yapılamaz” cevabı ise
“2” puan olarak puanlanmıştır. Ahlaki ve sosyal kuralların çiğnenmesi durumunda çocuğun
ceza ile ilgili anlayışının belirlenmesi amacıyla; “resimdeki davranışı yapan çocuğun yaptığı
yanlıştan dolayı öğretmeninin ona ceza verip vermemesi gerektiği” sorulmuştur. “ceza
verilmesin” cevabı “0” puan, “ceza verilsin cevabı 2 puan ile puanlanmıştır. Elde edilen
veriler SPSS 17 paket programında her çocuğun ahlaki ve sosyal kuralları algılama alt
boyutlarına göre bir ortalama puanı hesaplanmış ve okul öncesi eğitime devam eden ve
etmeyen çocukların puanlarında bir fark olup olmadığını anlamak için bağımsız örneklemler
için t Testi kullanılarak istatistiksel çözüm yapılmıştır ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak
kabul edilmiştir.
3. BULGULAR ve SONUÇ
Tablo 1. Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının ahlaki kural ve
sosyal kuralları algılamalarına ilişkin puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t Testi
sonuçları
Genel Boyut

Ahlaki Kural
Sosyal Kural

Önem
Okul

N

X

S.s

Giden

50

7.14

0.64

Gitmeyen

50

5.28

0.78

Giden

50

7.13

0.62

Gitmeyen 50

5.79

0.67

t

p

13.01

0.00

10.33

0.00

Düzeyi
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı

Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının ahlaki kuralları
algılamalarına ilişkin puanlarında fark olup olmadığını anlamak için uygulanan t testi sonucu t
değeri 13.01 olarak p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu okul öncesi
eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının ahlaki kuralları algılamalarına ilişkin
puanlarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Buna göre okul
öncesi eğitime devam eden 6 yaş grubu çocukların okul öncesi eğitime devam etmeyen
8
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akranlarına göre ahlaki kuralları algılamada daha iyi olduğu yani daha çok önemsedikleri
söylenebilir.
Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının sosyal kuralları
algılamalarına ilişkin puanlarında fark olup olmadığını anlamak için uygulanan t testi sonucu t
değeri 10.33 olarak p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu okul öncesi
eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının sosyal kuralları algılamalarına ilişkin
puanlarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla bitlikte
tablo incelendiğinde okul öncesine devam eden çocukların sosyal kuralları algılamadaki
aritmetik ortalaması (7,13) devam etmeyen akranların aritmetik ortalamasından (5,79) daha
büyüktür.
Tablo 2. Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının ahlaki kural
algılamaları alt boyut puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t Testi sonuçları
Ahlaki

Önem

Kurallar-Alt

Düzeyi

boyutlar

Okul

N

X

S.s

Giden

50

1.40

0.21

Gitmeyen

50

1.02

0.21

Ahlaki-Otorite

Giden

50

1.42

0.21

Yokluğu

Gitmeyen 50

0.95

0.38

Ahlaki-Kural

Giden

50

1.53

0.14

Yokluğu

Gitmeyen

50

0.82

0.19

Ahlaki-

Giden

50

1.42

0.22

Genelleme

Gitmeyen 50

1.00

0.19

Ahlaki-Ceza

Giden

50

1.45

0.20

Tutumu

Gitmeyen

50

1.18

0.27

Ahlaki-Ciddiyet

t

p

9.13

0.00

7.66

0.00

21.48

0.00

10.01

0.00

5.66

0.00

p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı

Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının ahlaki kuralları
algılamaları alt boyutlarına ilişkin puanlarında fark olup olmadığını anlamak için uygulanan t
testi sonucu ciddiyet alt boyutuna ilişkin t değeri 9,13; otorite boyutu için t değeri 7,66; kural
yokluğu boyutu için t değeri 21,48; genelleme boyutu için t değeri 10,01; ceza tutumuna
ilişkin t değeri 5,66 olarak p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu okul
9
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öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının ciddiyet, otorite, kural yokluğu,
geneleme ve ceza tutumuna ilişkin ahlaki kuralları algılama puanlarındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Buna göre okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş
grubu çocukların okul öncesi eğitime devam etmeyen akranlarına göre ciddiyet, otorite, kural
yokluğu, geneleme, ceza tutumuna ilişkin ahlaki kuralları algılamada daha iyi olduğu daha
fazla önemsedikleri söylenebilir.
Tablo 3. Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının sosyal kural
algılamaları alt boyut puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t Testi sonuçları
Sosyal KurallarAlt boyutlar

Önem
Okul

N

X

S.s

Giden

50

1.50

0.19

Gitmeyen

50

1.16

0.27

Sosyal-Otorite

Giden

50

1.48

0.21

Yokluğu

Gitmeyen 50

1.15

0.27

Sosyal-Kural

Giden

50

1.51

0.19

Yokluğu

Gitmeyen

50

0.94

0.19

Sosyal-

Giden

50

1.44

0.23

Genelleme

Gitmeyen 50

1.17

0.19

Sosyal-Ceza

Giden

50

1.22

0.25

Tutumu

Gitmeyen

50

1.28

0.31

Sosyal-Ciddiyet

t

p

9.13

0.00

7.66

0.00

21.48

0.00

10.01

0.00

5.66

0.32

Düzeyi
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı
p<0.05
Anlamlı
p>0.05
Anlamsız

Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş çocuklarının sosyal kuralları
algılama alt boyutlarına ilişkin puanlarında fark olup olmadığını anlamak için uygulanan t
testi sonucu ciddiyet alt boyutuna ilişkin t değeri 9,13; otorite yokluğu boyutu için t değeri
7,66; kural yokluğuna ilişkin t değeri 21,48 ve genelleme boyutu için t değeri 10,01 olarak
p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu okul öncesi eğitime devam eden ve
etmeyen 6 yaş çocuklarının otorite yokluğu ve genellemeye ilişkin sosyal kuralları algılama
puanlarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Buna göre okul
öncesi eğitime devam eden 6 yaş grubu çocukların okul öncesi eğitime devam etmeyen
akranlarına göre ciddiyet, otorite yokluğu, kural yokluğu ve genelemeye ilişkin sosyal
kuralları algılamada daha iyi olduğu bu kuralları daha fazla önemsedikleri söylenebilir.
10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

Fakat sosyal kural-ceza tutumuna ilişkin t değeri 5,66 olarak p>0.05 önem düzeyinde
anlamsız bulunmuştur. Bu bulgu okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen 6 yaş
çocuklarının ceza tutumuna ilişkin sosyal kuralları algılama puanlarındaki farkın istatistiksel
olarak anlamsız olduğunu göstermektedir.
4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen çocukların ahlaki kuralları algılamadaki
genel puanlara ilişkin farkın anlamlı, sosyal kuralları algılamadaki genel puanlara ilişkin
farkın anlamsız olmasını Smetana (1985) şöyle açıklamaktadır: Sosyal kurallar özel bir
yerleşim alanı ile ilgili olan keyfi geleneklerdir. Kuralları ihlal etmenin yanlış olarak
değerlendirilmesi bu yerleşim yeri içinde ihlalin oluşup oluşmadığına bağlıdır. Çocuklar
sosyal kuralların değişebileceğine inanır. Bu alanın dışında bir yerde bu kuralları çiğnemek
yanlış olarak değil yaramazlık olarak değerlendirilir. Aksine ahlaki kurallar keyfi değildir ve
belli bir sosyal kontekste oluşmaz. Ahlaki kuralları çiğnemek bir sosyal kuralın ve otoritenin
var olup olmamasına bakılmaksızın yanlıştır. Çocuklar ahlaki kuralları değişmez ve genellenir
olarak algılar (Giren, 2008).
Önceki çalışmaların aksine bu çalışmada okul öncesi eğitime devam eden ve etmeyen
çocukların sosyal kural algısı toplam puanlarında ve sosyal kural algısına ilişkin ciddiyet,
otorite yokluğu, kural yokluğu ve geneleme alt boyut puanlarında anlamlı farklılıklar
çıkmıştır. Yani okul öncesi eğitimi devam eden çocukların sosyal kural algıları etmeyen
çocuklara göre daha iyidir. Nobes ve Pawson (2003)’un yaptıkları bir araştırmada çocuklara
ahlaki ve sosyal kuralların ihlal edilmesiyle ilgili hikayeler okumuşlar, yargılarını
incelemişler; araştırmanın sonucunda çocuklara göre, sosyal kurallar otoriteye bağlı olarak
değişebilmektedir. Yani sosyal kural algısında otorite önemli bir figürdür. Smetana (1999)
yaptığı araştırmada çocukların sosyal kuralları kardeşler, anne baba ve öğretmen gibi
yetişkinlerle ve akranlarıyla olan ilişkilerde öğrendiklerini ortaya koymuştur. 6 yaşından
itibaren çocukların sosyal gelişimlerinin okul öncesi eğitime başlanmasıyla aile üyelerinden
çok okuldaki yetişkinlerden ve akranlarından kaynaklandığı düşünülmektedir (Baç Uslu,
2005).
Bu bilgiler ışığında okul öncesi eğitimin 6 yaş çocukların ahlaki kuralları algılamasına
katkıda bulunmasına ek olarak sosyal kuralları algılamalarına da katkıda bulunduğu
söylenebilir.
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Fakat sosyal kuralları algılama-ceza tutumu alt boyutuna ilişkin okul öncesine devam
edenlerle etmeyenler arasında anlamlı bir farkın çıkmamasının hangi faktörlerden
kaynaklandığı başka araştırmacılar için inceleme konusu olabilir.
Günlük hayatta “huy(ahlak)” dediğimiz karakter vasıflarının pek çoğunun temeli
çocuklukta ve aile vasıtasıyla atılmaktadır. Başka bir değişle değerler sisteminin (örf ve
adetler, ahlaki ve sosyal kurallar) temeli ailede atılmaktadır. Fakat ailedeki hayat şartlarının
değişmesi anne-babanın ikisinin de çalışmak zorunda olması, geniş aileden çekirdek aileye
geçiş vs), internet kafeler,

cep telefonu kullanmanın 7-8 li yaşlara kadar inmesi, TV

programları, arkadaş grupları, çocuğun sosyalleşme ihtiyacı, örf ve adetlerin yavaş yavaş
kaybolması değerler sisteminin oluşmasında okul ve çevrenin en az aile kadar gerekliliğini
vurgulamaktadır. Özellikle okul öncesi eğitim; çocuğun sonraki yaşlardaki öğrenmelerinin
temelini oluşturması, çocuğun olumlu kişilik geliştirmesi, aynı zamanda tutum, alışkanlık,
inanç ve değer yargılarının oluşması, ailenin çocuğun eğitiminde yer alması ve eğitimin
sürekliliğini sağlaması açısından ileriki hayatını etkileyen önemli bir süreçtir (Oktay ve
Unutkan Polat, 2005). Yapılan bu çalışmada bireyin toplumsallaşmasında önemli bir yere
sahip ahlaki ve sosyal kuralların öğretiminde okul öncesi eğitimin ne kadar gerekli bir
basamak olduğu ispat edilmiştir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında şu bilgiler getirilebilir:
1- Eğitim ve öğretim sadece istenen davranışı gösterme işi değil aynı zamanda onun
bireyde oluşmasını sağlamaktır. Bu görüşten hareketle okul öncesi eğitim döneminde
ahlaki ve sosyal kurallar sadece sözel ve resimsel olarak değil oyun, drama, piknik,
gezi gibi etkinliklerle yaşantısal olarak davranışa dönüştürülmelidir. Bu yüzden
ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programında bu tür etkinlikler arttırılmalıdır.
2- Ülkemizde okul öncesi eğitimin temel eğitim kapsamına alınmasına rağmen hala okul
öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen çocukların bulunması ve okul öncesi
okullaşmasının Avrupa ülkelerine göre çok gerilerde kalması üzücü bir durumdur. Bu
yüzden her 6 yaş çocuğunun okul öncesi eğitim almasını sağlamak için denetim
mekanizmasının etkinliğinin arttırılması sağlanmalıdır.
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MONTREUX BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ALMANYA'NIN GÖRÜŞ VE
İTİRAZLARI (1936-1941)

Dr. Sezen KILIÇ∗
ÖZ
Türkiye, 1923 yılında kabul ettiği ve daha sonra birçok sorunla karşılaşmaya başladığı
Lausanne Boğazlar rejimi yerine 20 Temmuz 1936 tarihinde Montreux Boğazlar
Sözleşmesi’ni yürürlüğe sokmuştur. Bu yeni Boğazlar sözleşmesi, sadece Türkiye’yi ve diğer
imzacı ülkeleri değil, aynı zamanda Almanya’da iktidarda bulunan Adolf Hitler ve partisi
NSDAP’ı1 da 10 Nisan 1936’dan itibaren yakından ilgilendirmiştir. O yıllarda Avrupa’da
yükselen bir güç haline gelen Almanya’nın Montreux’ye olan ilgisinde sözleşmeye taraf dahi
olamamasının tahammülsüzlüğü yattığı düşünülmektedir. Nitekim Almanya, önce benzer bir
sözleşmeyi Türkiye ile yapma girişiminde bulunmuş, ancak bir sonuç elde edemeyince bu kez
sözleşmeye dair itirazlara başlamıştır. 1941 yılına kadar süren Almanya’nın bu konudaki
girişimleri ve itirazları yıldan yıla farklılık göstermiş ve bu farklılıkta dünya konjonktürü
kadar kurduğu ittifaklar da rol oynamıştır. Boğazlar konusu sonuçta Türk Dışişleri Bakanı
Menemencioğlu’nun istifasına dahi neden olmuştur. Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ni konu
alan ve 1936-1941 yıllarını kapsayan Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerinden yola çıkılarak
Almanya’nın konuyla ile olan ilgisi, değerlendirmeleri, itirazları ve bunların gerekçeleri bu
araştırmada ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Montreux Boğazlar Sözleşmesi,
Menemencioğlu, Saraçoğlu, Keller, Papen, Ribbentrop, Hitler.

Türkiye,

Almanya,

GERMANY’S OPINION AND OBJECTIONS ABOUT THE MONTREUX
CONVENTION (1936-1941)
ABSTRACT
Turkey adopted Montreux Convention on 20 July 1936 instead of Lausanne
Agreement which it had accepted in 1923 and which had created many problems later on.
This new Convention on the status of the Straits caused not only Turkey and other signatory
states but also Adolf Hitler and his party NSDAP2 which were in power in Germany to
become closely interested in the convention as of 10 April 1936. One may think that the main
reason behind the close interest of Germany who was a rising power in Europe in those days
was its great intolerance against the fact that it couldn’t became a signatory party to the
∗
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1
NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi).
2
NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (National Socialist German Workers’ Party).
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convention. In fact, Germany had previously tried to make a similar agreement with Turkey
but when this attempt had failed Germany started to express its objections to the convention.
Germany’s attempts and objections which lasted until 1941 tended to vary from year to year
and as well as the world’s conjuncture, Germany’s alliances also played a role on these
variations. At the end, the issue of Straits caused the Turkish Foreign Minister
Menemencioğlu to resign from his post. This study examines the documents of German
Foreign Ministry on the subject of Montreux Convention which covered the years between
1936 and 1941, and tries to put forth Germany’s interest and objections on the subject and to
reveal the reasons behind Germany’s interest and objections.
Key Words: Montreux Convention, Turkey, Germany, Menmencioğlu, Saraçoğlu,
Keller, Papen, Ribbentrop, Hitler.
GİRİŞ
Türkiye, Lausanne Konferansı’nı bir an önce barışla sonuçlandırmak istediği ve MC3
çerçevesinde oluşturulan kolektif güvenlik sisteminin işleyeceğine ve uluslararası düzeyde
silahsızlanmanın gerçekleşeceğine inandığı için Lausanne Boğazlar Sözleşmesi’ni,
egemenliğini kısıtlayan bir takım hükümlerine rağmen imzalamış ve bu sözleşme ciddi
sorunlarla karşılaşılmadan 13 yıl yürürlükte kalmıştır. Fakat MC üyesi ülkelerin 1931’den
sonra yeniden silahlanma yarışına girişmesi, akabinde 1932’de toplanan MC silahsızlanma
konferansının başarısızlıkla sonuçlanması ve Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte
Almanya’nın MC ve silahsızlanma konferansından çekilmesi, kuvvet politikasının dünyada
yeniden egemen olacağı anlamına geldiğinden Türkiye, 1933’te katıldığı silahsızlanma
konferansında Boğazlar sözleşmesini yenilemek üzere bir takım girişimlerde bulunmuş, ancak
bir sonuç elde edememiştir. Bu konudaki girişimlerini Nisan 1935’te MC Konseyinde, Mayıs
1935’te Balkan Antantı Konseyinde ve Eylül 1935’te MC Genel Kurulunda yinelemesi de
fayda etmemiştir. Ancak İtalya’nın Habeşistan’a saldırması üzerine Kasım 1935’te toplanan
MC toplantılarında bu kez girişimi ilk kez olumlu bir atmosfer yaratmış ve bundan aldığı
cesaretle 10 Nisan 1936’da Lausanne Barış Antlaşması’na taraf ülkelere bir nota göndererek
yeni bir rejim saptanması için bir konferans toplanmasını istemiştir. Türkiye bu isteğini
uluslararası hukuk açısından rebus sic stantibus (şartlar değişince) ilkesine dayandırmıştır.
Türkiye’nin 10 Nisan 1936’da gönderdiği nota özetle şöyledir: 1) Lausanne Boğazlar
rejiminin kabulünde bu yana Karadeniz’de durum tamamen değişmiş ve Akdeniz’de de bir
kararsızlık belirmiştir. Deniz silah ve gemileri ile birlikte hava sahasında bu süre zarfında çok
gelişme olmuş ve silahlanma hızla artmıştır, 2) Kolektif güvenlik sistemi artık işlemez hale
geldiği için Türkiye’nin güvenliği açısından Boğazlar bölgesi üzerindeki egemenliğinin etkili,
işlevsel ve pratik bir garanti içermesi gerekir, 3) Boğazlar sözleşmesi, sadece barış ve savaş
durumunda uygulanabilecek hükümler içermekte, oysa Türkiye’ye yasal savunma hakkı da
tanıyacak olan “pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi” durumuna ilişkin hükümler de
içermelidir, 4) Lausanne’a imzacı ülkelerin inisiyatifinden bağımsızca beliren koşullar, iyi
niyetle oluşan anlaşma hükümlerini işlevsiz hale sokmuştur.4

3
4

MC: Milletler Cemiyeti
Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İletişim Yayınları, Cilt I, İstanbul, 2001, s. 370-372.
2
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Türkiye’nin bu notasını, imzacı ülkeler arasında yer alan Sovyetler, Lausanne’dan
memnun olmadığı5 ve yeni yapılacak sözleşmede kendi lehinde değişiklikler yapılabileceğine
inandığı, Yunanistan ve Romanya Balkan Paktına üye olduğu, Bulgaristan 1919’da imzaladığı
Neuilly Antlaşması’nı bu sayede değiştirebileceğini düşündüğü, Fransa yeni anlaşma yaptığı
Sovyetlere destek olmak istediği, İngiltere ise İtalya’nın Akdeniz’deki tehdidine karşın
Türkiye’yi yanına çekmek istediği için desteklemiştir. Montreux Konferansı, İtalya hariç tüm
devletlerin katılımıyla 22 Haziran 1936’da toplandığında Türkiye, Boğazlar komisyonunu
kaldırmak ve aynı zamanda Boğazları silahlandırmak istemiş, buna İngiltere karşı çıkmış,
Sovyetler ise bununla birlikte Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin savaş gemilerinin sınırlı
şekilde Boğazlardan geçmesine itiraz etmiş, ancak bilindiği üzere konferans Türkiye’nin bu
isteklerini gerçekleştirmesi sonucu 20 Temmuz 1936’da katılımcı ülkelerin tamamının
sözleşmeyi imzalamasıyla son bulmuştur.6 Japonya, MC üyesi olmayan tek devlet olduğundan
sözleşme uyarınca (özellikle 19. ve 25. maddeler) MC çerçevesinde bir yükümlülük ile
karşılaşmaması için kendisini serbest tutacak bir çekinceyi sözleşme metnine koydurmuştur.7
Türkiye’nin Boğazlar sözleşmesini değiştirme girişimi ile Almanya’da iktidarda
bulunan Adolf Hitler ve partisi NSDAP, 10 Nisan 1936’dan itibaren yakından ilgilenmiş ve
20 Temmuz 1936’da Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması sonrasında ise benzer
bir sözleşmeyi Türkiye ile yapma girişiminde bulunmuş, ancak bir sonuç elde edemeyince bu
kez sözleşmeye dair itirazlara başlamıştır. 1941 yılına kadar süren Almanya’nın bu konudaki
girişimleri ve itirazları ve bunların gerekçeleri Boğazlar sözleşmesini konu alan Alman
Dışişleri Bakanlığı belgelerinden yola çıkılarak bu araştırmada ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Söz konusu belgeler kronolojik sıraya göre verilirken belgeler hakkında
değerlendirmelerde bulunulacaktır. Belgelerin orijinalinde bulunan dipnotlar için bu
araştırmada herhangi bir kaynakça gösterilmeyecek, ancak bunlardan ayrıca gerek duyulacak
dipnotlar içinse mutlaka kaynakça verilecektir. Bunların dışında dipnotta yer alan yorumlar
“Yazarın Notu” (Y.N.) şeklinde verilecektir.
BELGELER VE DEĞERLENDİRMELER
1936-1937 Yılları
1936 yılına ait yedi belgeden üçü sözleşmenin imzalanması öncesinde kaleme
alınmıştır. Nitekim ilk belge Türk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Rıfat
Menemencioğlu’nun Türkiye’nin Boğazlar sözleşmesinin yenilenmesi girişimde bulunacağına
dair Türkiye’deki Alman Büyükelçisi August Friedrich Wilhelm von Keller’i8
bilgilendirmesidir. Bu bilgilendirmeyi Keller, yorumsuz olarak Alman Dışişleri Bakanlığı’na
10 Nisan tarihinde şöyle iletmiştir: “Menemencioğlu…şunu söyledi: ‘Türkiye Boğazlar
Sözleşmesi’ni9 imzalayan ülkelere yarın uzun bir nota10 göndererek değişen politik şartlar
5

Sovyetler, Lausanne Boğazlar görüşmelerine katılmış, ancak 16 Mart 1921 tarihli Türk-Rus Anlaşması’nın 5.
maddesi uyarınca Boğazlar rejiminin sadece Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında yapılacak bir konferansla
tespit edileceğinin kabul edildiğini ileri sürerek söz konusu sözleşmeyi onaylamamıştır. Kamuran Gürün, TürkSovyet İlişkileri (1920-1953), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 84; İsmail Soysal, Türkiye’nin
Siyasal Andlaşmaları, I. Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2000, s. 83.
6
Oran, a.g.e., s. 372-374.
7
Soysal, a.g.e., s. 504.
8
Keller, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak Ekim 1935-Kasım 1938 tarihleri arasında görev yapmıştır.
9
24 Temmuz 1923’te Lausanne’da İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya
ve Türkiye tarafından imzalanan sözleşmedir. Bu sözleşmeyi Rusya onaylamamıştır.
3
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yüzünden garanti şartlarını içeren 18. maddenin11 hükümsüz ve etkisiz kaldığını ve
uygulamada Türkiye’yi dış tehditler karşısında artık koruyamadığını ve bu nedenle Türk
sınırlarının dokunulmazlığını ve ticari gemilerin geçiş serbestliğini garanti altına alacak yeni
bir Boğazlar rejimi için sözleşmeyi imzalayan ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu
bildirecektir.”12 Bu telgrafta sözü edilen Lausanne Boğazlar Sözleşmesi’nin 18. maddesine
göre Boğazların güvenliğini tehdit edecek bir durumu önleme sorumluluğunun verildiği
ülkelerden İtalya, Habeşistan’a saldırarak Akdeniz’in güvenliğini bizzat kendisi tehdit eder
duruma gelmiştir.
İkinci belge Keller’in Boğazlar görüşmeleri konusunda dışişleri bakanlığına
gönderdiği 24 Haziran tarihli siyasi rapordur. Bu raporda Keller, Montreux görüşmeleri
hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: “Konferansın başlangıcı ve izlenimleriyle
ilgili buraya ulaşan…haberler çok iyimser. Bu gelen haberlere göre Türk teklifleri
doğrultusunda yeni Boğazlar sözleşmesi çok kısa sürede imzalanacaktır. Gerçekte ise…asıl
zorluklar şimdi ortaya çıkacaktır. Şu veya bu şekilde İtalya’nın geçici katılmaması13 aşılacak
dahi olsa Boğazlar konusunda kendiliğinden çelişkiler ortaya çıkacaktır.
Basının…haberlerinden anlaşıldığı kadarıyla burada söz konusu olan Rus savaş gemilerinin
Akdeniz’e inmesinin engellenmesini veya kısıtlanmasını isteyen ve bu doğrultuda Japonya ile
mutabık olduğu kabul edilen İngiltere’nin Rusya ile savaş gemilerinin geçişi konusundaki
temel çıkar farklılığıdır. Bu iki çıkar arasında Türkiye’nin Boğazlar bölgesinde güvenlik
endişesi vardır…siyasi durumların çeşitliliği karşısında Türkiye zaten zor durumdayken,
İngiltere’nin baskısı ve Boğazların güvenliği konusunda kendi çıkarları ağır bastığında
Rusya’ya karşı durumu daha da zorlaşacaktır. Ayrıca Montreux’de sunulan proje konusunda
Türkiye ile Rusya arasındaki önceki ilişkinin çok derinleşmeyeceği anlaşılsa da ortaya
çıkacak tartışma bu durumu iyice açığa çıkaracaktır.”14 Keller bu raporunda yeni Boğazlar
sözleşmesi her ne kadar Türk teklifleri doğrultusunda gerçekleşecek olsa da asıl sorunun
bundan sonra başlayacağını, çünkü savaş gemilerini Boğazlardan istediği gibi geçirip
Akdeniz’e çıkarmak isteyen Rusya ile onu engellemek isteyen İngiltere arasındaki
mücadelenin Türk-Rus ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceği yorumunda bulunmuştur.

10

Lausanne Barış Antlaşması’nı imzalayan ülkelere, Yugoslavya’ya ve bilgi için MC Genel Sekreteri’ne
gönderilen 10 Nisan tarihli notadır.
11
Lausanne Boğazlar Sözleşmesi’nin 18. maddesi: “Boğazların ve çevresindeki bölgelerin askerlikten
arındırılmasının Türkiye için askersel bakımdan haksız bir tehlike yaratmamasını ve savaş eylemlerinin
Boğazların serbestliğini ve askerlikten arındırılmış olan bölgelerin güvenliğini tehlikeye sokmamasını arzu eden
Bağıtlı Yüksek Taraflar, aşağıdaki hükümleri kabul ederler: Geçiş özgürlüğüne ilişkin hükümlere bir aykırılıkta
bulunulur, beklenmeyen bir saldırı olur, ya da herhangi bir savaş eylemi ya da tehdidi Boğazlarda gidiş-geliş
özgürlüğünü ya da askerlikten arındırılmış bölgelerin güvenliğini tehlikeye sokacak olursa, Yüksek Bağıtlı
Taraflar ve her durumda, Fransa, Büyük Britanya, İtalya ve Japonya, bu konuda Milletler Cemiyeti Meclisinin
kararlaştıracağı tüm araçlarla bu eylemleri birlikte önleyeceklerdir. Yukarıdaki Fıkrada yazılı davranışa neden
olan eylemler sona erer ermez Boğazlar rejimi, işbu Sözleşme hükümleri ile düzenlendiği üzere, yeniden sıkı bir
biçimde uygulanacaktır. Boğazların askerlikten arındırılmasına ve serbestliğe ilişkin hükümlerin ayrılmaz bir
parçası olan bu hüküm, Bağıtlı Yüksek Tarafların Milletler Cemiyeti Yasası gereğince sahip olabilecekleri hak
ve yükümlülükleri zedelemez.” Soysal, a.g.e., s. 158.
12
Sezen Kılıç, Hitler’in Gizli Dosyalarında Türkiye, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 136.
13
İtalya’nın Montreux Konferansı’na katılmama gerekçesi, Habeşistan savaşı nedeniyle kendisine MC’nin
kararları çerçevesinde uygulanan yaptırım önlemlerine Türkiye’nin katılmasını düşmanca olarak görmesidir.
İtalya, sözleşmeye 2 Mayıs 1938’de katılmıştır. Soysal, a.g.e., s. 502.
14
Kılıç, a.g.e., s. 144-145.
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Üçüncü belge Keller’in dışişleri bakanlığına gönderdiği 7 Temmuz tarihli telgraftır.
Bu telgrafta Keller, aldığı bir duyumdan yola çıkarak Boğazlar konusunda Türkiye ile
Sovyetler arasındaki bir anlaşmanın varlığından şu şekilde söz etmektedir: “Boğazların
güvenliği konusunda Türkiye ile Sovyet-Rusya arasında şu gizli anlaşmanın var olduğu ifade
edildi: 1.) Her iki ülkenin katılmadığı bir savaşta Rusya, Türkiye’den Boğazları kapatmasını
isteyebilir, ancak Türkiye bu konudaki kararında serbesttir, yani bunu reddedebilir, 2.)
Rusya’nın katıldığı bir savaşta, Türkiye Boğazları kapatmayı yükümlenir, 3.) Türkiye’nin
katıldığı bir savaşta, Rusya sadece Boğaz sınırları içinde mayınlar, uçaklar ve gemiler ile
destek sağlayacaktır. 1.) ve 2.) durum için…Montreux anlaşma taslağının 9.
maddesiyle15önlem alınacağı söylendi.”16
Türkiye ile Sovyetler arasında böyle bir anlaşmanın mevcut olduğunun Keller
tarafından ileri sürülmesinde Montreux Konferansı başlangıcından itibaren Sovyet gazeteleri
Pravda ve İzvestia’nın Karadeniz’de kıyısı olan ülkelerin Boğazlardan kısıtlamasız bir şekilde
geçme hakkının verilmesini savunmasının yanında Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü
Aras’ın Ankara’daki Sovyet Büyükelçisi Lev Mihailoviç Karahan ve Sovyet Dışişleri Bakanı
Maksim Maksimoviç Litvinof ile Boğazların Sovyetler ile birlikte savunulmasını
konuştuğuna –Aras böyle bir konuşmanın varlığını reddetmiştir- dair haberlerin etken olduğu
değerlendirilmektedir.17
Dördüncü belge Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan Hans Heinrich Dieckhoff’un18Ankara
Büyükelçiliği’ne gönderdiği 21 Temmuz tarihli telgraftır. Bu telgrafta Dieckhoff, Montreux
görüşmesine dair düşüncelerini şöyle ortaya koymuştur: “1.)Türkiye’nin…Boğazlarda yeniden
egemenliğini kurması için hoşnut edilmesi gerekir. Almanya Türkiye’nin kazanımlarını takdir
etmelidir, 2.) Türkiye tarafsız durumdayken, özellikle savaş zamanında Boğazlardan geçişin
düzenlenmesi bize göre çok teoriktir19. Önceki sözleşmeye göre durumumuzda belirgin bir
kötüleşme tespit ettik. Türkiye’nin Boğazları tahkim ederek Karadeniz’in korumasını
üstlenmesi…Rus Karadeniz filosunun artık denize açılabileceği anlamına gelir. Türk-Alman
ilişkilerini Litvinof’un gözüyle (Montreux’deki kapanış konuşması)20 değerlendirmek zorunda
15

Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 9. maddesi: “Savaş donanmasının, sıvı olsun olmasın, yakıt taşıma için
yapılmış olan yardımcı gemileri 13. Maddede öngörülen ön bildirime bağlı tutulmayacak ve Boğazları ayrı ayrı
geçmek koşulu ile, 14. ve 18. Maddeler gereğince sınırlandırılmış tonajların hesabına girmeyecektir. Bununla
birlikte, öbür geçiş koşulları konusunda savaş gemileri gibi işlem görecektir. Yukarıdaki Fıkrada yazılı yardımcı
gemiler, öngörülen kuraldışı işlemden ancak, yüzen hedeflere karşı en çok 105 milimetre çapındaki iki toptan ve
hava hedeflerine karşı en çok 75 milimetre çapında iki silahtan fazlasını bulundurmuyorsa, yararlanabilecektir.”
Soysal, a.g.e., s. 513.
16
Kılıç, a.g.e., s. 146.
17
Gürün, a.g.e., s. 148-156; Türkische Post, 3-4 Temmuz 1936.
18
Dieckhoff, 11 Ağustos 1936’dan sonra Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Başkanı olarak ve Alman
dışişleri müsteşarının işleriyle görevlendirilmiştir.
19
Burada teorik sözünün “uygulanabilir değildir” anlamında kullanıldığı düşünülmektedir. (Y.N.)
20
Litvinov, 8 Temmuz 1936 tarihinde Montreux’da şu konuşmayı yapmıştır: “Karadeniz sahildar devletlerden
biri savaşan durumuna girecek olursa, bu denizin kapanıp kapanmayacağını kararlaştırma hakkını Türkiye’ye
bırakmaktadır; bu kararın da, ister savaş eylemleri başlamadan, ister savaşın ortasında, ister daha sonra
herhangi bir zaman alınabileceği öngörülmektedir. Bu, Türk hükümetine çok ağır bir sorumluluk yüklemek
olmaktadır. Savaşın bir aşamasında, Boğazların ve Karadeniz’in kapatılması, savaşanlardan birinin yararına,
ötekinin de zararına olabilir. İşte o zaman, Türk hükümetinin, savaşanlardan biri yararına davranıp
davranmamayı düşünmesi gerekmektedir. Türk hükümetinin böyle bir sorumluluk altına girmek isteyip
istemeyeceğini bilmiyorum. Ülkelerimiz arasındaki büyük dostluğa rağmen, özellikle bu gibi durumlarda karar
5
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değiliz. Türk hükümeti bu konferansın Alman kamuoyunda tasvip görmeyeceğini bilmelidir,
3.) Yeni Boğazlar Sözleşmesi’ni tanımamız istenmiyor, ancak Boğazlar bir Avrupa konusudur,
Almanya katılmadığı görüşmelerdeki fikrini saklı tutmalıdır.”21
Dieckhoff’un bahsettiği Litvinof’un Montreux Konferansı’ndaki tutumu ile ilgili
Türkische Post22 9 Temmuz 1936 tarihli haberinde şunları yazmıştır: Diplomatik çevreler
Dışişleri Komiseri Litvinof’un Sovyetlerin temel talepleri kabul edilmeyecek olursa
konferanstan çekileceğini bildirmiş olmasına hayret etmiştir ve bu tehdidin konferansta bir
baskı aracı olarak kullanıldığı görüşündedir. Ayrıca aynı çevreler bu konferansta hiçbir
Sovyet talebi reddedilmediği için Moskova’nın bu çıkışının çok erken olduğu
düşüncesindedir.
Dieckhoff da yukarıdaki ifadesiyle, yeni sözleşme sayesinde Rus Karadeniz filosu
artık rahatlıkla diğer denizlere açılabileceği için Almanya’nın durumunda kötüleşme
oluşacağı eleştirisinde bulunmuştur. Dieckhoff’un bu görüşünün benzerini NSDAP’ın resmi
gazetesi statüsünde olan Völkischer Beobachter 20 Temmuz 1936 tarihli bir
değerlendirmesinde şöyle savunmuştur: Rus Karadeniz filosu yeni Boğazlar sözleşmesi
sayesinde rahatlıkla Akdeniz’den geçerek Almanya’nın kıyılarının bulunduğu Kuzey
Denizi’nde bayrağını dalgalandırabilecektir.
Dieckhoff ve Völkischer Beobachter’in yukarıdaki yorumlarını Cumhuriyet gazetesi
21 Temmuz 1936’da Alman gazeteleri Angriff ve Neue Freie Presse’nin haberlerine
dayanarak Almanya’nın Montreux’den niçin memnun olmadığının gerekçesini şöyle
açıklamaktadır: Montreux sayesinde savaş zamanında Sovyet filosu bu denizde istediği gibi
hareket edebilecek, hatta yenilgi durumunda bu gemilerini düşman gemilerinin takibine
uğramadan geri çekebilecektir. Litvinof tarafından teklif edilen ve Boğazlardan sadece hafif
gemilerin geçebileceğine dair madde savaş zırhlılarından dolayı Almanya aleyhinedir. Bu
sözleşme Almanya’da derin memnuniyetsizlik yaratmıştır, çünkü Sovyetler istediklerini kabul
ettirmiş, İngiltere ise gerilemiştir. Artık bundan sonra Sovyet gemileri başta Akdeniz olmak
üzere her tarafta kendilerini gösterebilecektir, çünkü Karadeniz bir Sovyet iç denizi haline
gelmiş ve bu deniz Rusya’ya saldıracak her devlete karşı kapatılmıştır. Hatta Karadeniz’de
bulunan Rus gemileri bu sözleşme sayesinde Baltık Denizi’ne gitme serbestliği elde
ettiğinden bu denize sahili bulunan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler Rusya’nın deniz
kuvvetlerinin artması karşısında bir tehdit altında kalmıştır. Sırf bu nedenle Almanya tüm
deniz kuvvetlerini bu denizde konuşlandırmak durumunda kalacaktır.
Beşinci belge Alman Dışişleri Bakanı Konstantin Freiherr von Neurath’ın23
Dieckhoff’a gönderdiği 22 Temmuz tarihli yazıdır. Neurath, bu yazısında yeni imzalanan
Boğazlar Sözleşmesi’ne karşı Almanya’nın tavrının nasıl olması gerektiğini şu sözlerle
vermekle görevli bir örgütümüz de bulunduğuna göre, bu kadar önemli bir kararı –en iyi dostumuz bile olsaherhangi bir ülkeye bırakmak hiç hoşuma gitmeyecektir.” Gürün, a.g.e., s. 151-152.
21
Kılıç, a.g.e., s. 147.
22
Türkische Post, 17 Mayıs 1926 ile 30 Haziran 1940 ve 4 Temmuz 1941 ile 31 Aralık 1943 yılları arasında 18
yıl boyunca İstanbul’da Almanca olarak yayınlanmış bir gazetededir.
23
Neurath, Almanya’nın İstanbul Büyükelçiliğinde Askeri Ataşe (1915-1916), Alman Dışişleri Bakanı (2
Haziran 1932-4 Şubat 1938), Alman Bakanı ve Hitler’e ış politikada danışmanlık görevi yapması amacıyla
kurulan Alman gizli kabinesinde başkan (4 Şubat 1938-Mayıs 1945) olarak görev yapmıştır.
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açıklamaktadır: “Montreux’de yapılan anlaşmaya karşı ilk başta resmi bir protesto veya
çekince söz konusu olmayacaktır. Türklere, konuyu ve özellikle tutumlarını tasvip
etmediğimizi söylemekten yanayım ve mümkünse onların bize anlaşmayı açıklamalarını ve bu
konudaki görüşümüzü istemelerini sağlayalım. O zaman isteklerimizi ortaya koyma fırsatımız
olacaktır.”24 Bu ifadesiyle Neurath, yeni Boğazlar sözleşmesini ve Türkiye’nin bu konudaki
tavrını tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, ancak konuyla ilgili görüşlerini
açıklayabilmeleri için Türkiye’nin Almanya’ya bu sözleşme ile ilgili yapacağı açıklamayı
beklemek gerektiğini belirtmiştir.
Altıncı belge Keller’in dışişleri bakanlığına gönderdiği 26 Temmuz tarihli telgraftır.
Bu telgrafta Keller, Boğazlar sözleşmesi konusunda Türk Dışişleri Bakan Vekili Şükrü
Saraçoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye’nin Boğazlar sözleşmesini yenileme
gerekçesini ve bunun Balkan Paktı ile ilişkisi olmadığını da açıklamaktadır:
“Saraçoğlu…şunları ileri sürdü: ‘Türkiye’nin bir şekilde kısa sürede içine çekilmese de en
azından tehlikesini hissedeceği ve bu nedenle de Boğazlardan geçiş konusunda serbest bir
karar almasını gerekli kılacağı bir savaş Avrupa’da söz konusu olabilir. Bu nedenle
Türkiye’nin İngiltere ile birlikte mücadelesini verdikleri, ancak sonuçta Fransa ve Rusya’nın
rızasını almak için kabullenmek zorunda kaldıkları 19. maddenin25 2. fıkrası anlamını
yitirmiştir. Böylece Türkiye’nin katıldığı yardım paktını içeren durum da değişmiştir.
Türkiye’nin önceden olduğu gibi bugün de böyle paktlar yapma serbestliği vardır. İngiltere
önceden kendisine danışmadan Türkiye’nin bu serbestlikten yararlanmasına onay
vermiştir…böyle bir pakt için Türkiye herhangi bir girişimde bulunmayacaktır, ancak bu istek
başka taraftan geldiğinde ise diğer ülkelerle ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyu
yeniden değerlendirecektir. Türkiye, Almanya karşıtı oluşumlarda yer almayacaktır.’ Balkan
Paktı yükümlülüklerine dayandırılarak 19. maddenin 2. fıkrasına göre geçişin müsamaha
edilip edilmeyeceğini sorunca Saraçoğlu kararlı şekilde şunları söyledi: ‘Bu tür yakışıksız bir
formülü Ankara’ya hiç danışmadan Montreux’de reddettim…Türkiye, İngiltere’nin
Montreux’de gösterdiği kolaylıklar karşısında olası bir İtalyan saldırısına karşı ona tek
taraflı destek vermeyi kendini yükümlü hissetmiştir, aynı şekilde İngiltere de tek taraflı
Türkiye’ye destek sözü vermiştir’”26
1936 yılının yedinci ve son belgesi Keller’in dışişleri bakanlığına gönderdiği 28
Temmuz tarihli siyasi rapordur27. Bu siyasi raporda Keller, Montreux ile ilgili görüşleriyle
birlikte Türkiye’nin bu sözleşmeyle elde ettiği kazanımları ve bu kazanımların diğer ülkelerle
24

Kılıç, a.g.e., s. 148.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. maddesi: “Savaş zamanında Türkiye savaşan değilse, savaş gemileri
10-18. Maddelerde belirtilen koşullar içinde, Boğazlardan tam bir geçiş ve gidişgeliş serbestliğinden
yararlanacaktır. Bununla birlikte, savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesi yasak
olacaktır. Şu da var ki, işbu Sözleşmenin 25 Maddesinin uygulanması kapsamına giren durumlar ve Milletler
Cemiyeti Yasası çerçevesi içinde yapılmış olup, bu yasanın 18. Maddesi uyarınca, bir karşılıklı yardımlaşma
antlaşması uyarınca saldırıya uğrayan bir devlete yapılacak yardım durumu bu kuralın dışında kalır. Yukarıdaki
Fıkrada yazılı kuraldışı durumlarda 10-18. Maddelerde gösterilen sınırlamalar uygulanmayacaktır. Yukarıdaki
İkinci Fıkrada konulan geçiş yasağına karşın, Karadeniz’de kıyısı bulunan ya da bulunmayan savaşan devletle
ilintili olup da bağlı bulundukları limandan ayrılmış durumdaki savaş gemileri o limanlara geri dönmek iznine
sahiptir. Savaşan devlet gemilerinin Boğazlarda herhangi bir yakalama ya da görme hakkı kullanmaları ve
herhangi düşmanca eylemde bulunmaları yasaktır.” Soysal, a.g.e., s. 516.
26
Kılıç, a.g.e., s. 149-150.
27
Kılıç, a.g.e., s. 151-156.
25
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ilişkisini şöyle açıklamaktadır: Şuandan itibaren uluslararası politika, Boğazlardaki
girişlerinden birini dilediği gibi tahkim eden ve bölgesel ilişkilerin durumuna göre bir yandan
her tür saldırıyı göğüsleyebilecek, diğer yandan ise askeri hareketlerin çıkış noktası olarak
kendi ve müttefiklerinin yararına çalışabilecek Türkiye’yi hesaba katmak zorundadır.
Türkiye’nin Boğazların gelecekte silahlanmasını öne alması ve bir Avrupa gücü olarak
dışarıya karşı güvenliği açısından bunu önemli bir başarı olarak göstermesi politik açıdan
kestirilemeyen ancak yükselen bir prestijdir. Boğazların tahkim edilmesiyle Türkiye,
Rusya’ya karşı hissettiği bugüne kadarki güçsüz rolünden kurtulabileceğini tasarlamış ve bu
büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Zaten Moskova bir süredir Ankara’nın kendisiyle olan
bağlarını biraz gevşettiğini hissetmektedir. Ancak Türkiye’nin Sovyetlerle bağlarını çözmesi,
sadece önemli bir destekten mahrum kalması anlamına gelmez, aynı zamanda dünya
politikasında köklü bir değişime yol açacağı için tasavvur edilemez bir tehlike anlamına da
gelir. Türkiye, İtalya’nın genişleme isteklerinden duyduğu korku nedeniyle Akdeniz’deki
kıyılarının güvenliğini sağlamada Rusya’dan bir destek bekleyemeyeceği, hatta bundan emin
olamayacağı için İngiltere’nin kollarına sürüklenmiştir. İngiltere’nin de Türkiye’nin desteğine
ihtiyacı vardır. İtalya’ya karşı uygulanan yaptırım, karşılıklı güvenlik isteğinin yerine
getirildiği meşhur Akdeniz Paktı28 için resmi bir imkân sağlamıştır. İngiltere, İtalyan
saldırılarına karşı Türkiye’ye desteğini garanti etti. Türkiye, Boğazlar Sözleşmesi’nin
gerçekleşmesinden dolayı İngiltere’ye duyduğu minnettarlığı göstermektedir. Akdeniz
sorununun tüm karmaşasının temel nedeni İtalya’nın durumudur. Aras’ın “İtalya yakında
anlaşmaya katılır” sözü, daha düzgün şu ifadeyle açıklanabilir: “İtalya için başka seçenek
kalmadı!” Türkiye’nin Montreux ile sağladığı politik hakları, sürekli vurguladığı bağımsızlık
konusundaki çıkarlarını da güçlendirmektedir. Bundan sonra ya Atatürk’ün bizzat ya da
İnönü’nün Türkiye’yi yeni yükselen konumuyla Avrupa gücü içine katacak Türk politikasında
esaslı uygulamalar yapacağı düşünülmektedir.
1937 yılına gelindiğinde Alman Dışişleri Bakanı Neurath şu konularda Mussolini ve
İtalyan Dışişleri Bakanı Graf Gian Galeazzo Ciano ile görüşmelerde bulunmak üzere 4
Mayısta Roma’ya gelmiş ve mutabakat sağlamıştır: 1) Almanya ile İtalya arasında özellikle
iki ülke savunmasına yönelik endüstriyel işbirliği içeren sıkı bir ekonomik işbirliği, 2)
İtalya’nın Almanya’ya ekonomik avantajlar karşılığında Etiyopya’da önemli ödünler, hatta
bölgeler verilmesini içeren iki ülke arasında kolonyal bir işbirliği, 3) Sıkı kültürel işbirliği, 4)
Roma-Berlin Mihverine en önemli ittifak özelliği verecek şekilde Avrupa’nın genel
durumunu ele almak, 5) İspanya meselesinin ayrıntılı incelenmesi.29 Bu görüşmede ayrıca
Almanya’nın Montreux Sözleşmesi’ni Türkiye ile iki taraflı olarak kabul etmeye hazır olduğu
belirtilmiş ve Almanya ile İtalya’nın Montreux Sözleşmesi’ni ancak önceden anlaşmak
suretiyle tanıyacakları konusunda uzlaşılmıştır.30

28

Akdeniz Paktı: 3 Ekim 1935’te İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ile Akdeniz’de ortaya çıkan gerginlik
İngiltere’nin diğer Akdeniz ülkeleri olan Fransa, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye ile bir ittifak yapmasını
gerekli kılmıştır (İspanya bu ittifaka katılmamıştır). 18 Ekim 1935’te İngiltere, İtalya tarafından saldırıya
uğrayacak söz konusu dört devlete, İngiltere’nin de saldırıya maruz kalmasında da bu dört devlet İngiltere’ye
yardım etmeyi garanti etmiştir. İngiltere ile Türkiye arasında 1930’lardaki işbirliğinin ilk önemli göstergesi olan
Akdeniz Paktı 22 Ocak 1936’da yürürlüğe girmiş, Habeşistan savaşının sona ermesi üzerine 27 Temmuz
1936’da İngiltere’nin tek yönlü kararıyla kaldırılmıştır. Soysal, a.g.e., s. 487.
29
Türkische Post, 04-05.05.1937.
30
Kılıç, a.g.e., s. 158-161.
8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

1937 yılına ait iki belgeden ilki Alman Dışişleri Siyasi Daire Başkanı Ernst Freiherr
von Weizsäcker’in31 Büyükelçi Keller’e gönderdiği 16 Temmuz tarihli talimattır32. Bu
talimatta Weizsäcker, Keller’den Boğazlar Sözleşmesi33 konusunda Türk hükümeti ile
başlatacağı görüşmeleri İtalyan Büyükelçisi ile koordineli ve 4 Mayıs 1937 tarihli NeurathCiano görüşmesini temel alarak yürütmesini istedikten sonra şunları söylemiştir: 9 Mart 1937
tarihli Türk notası34 ile Türk hükümeti Lausanne’a katılmadığımız halde ondan
yararlandığımızı ileri sürmektedir. Oysa durum artık tamamen değişmiştir. Türkiye’nin eşit
haklara sahip olduğunu tanıdığımız gibi, Türkiye’nin de bizi Boğazlar konusunda eşit haklara
sahip görmesi gerekir. Bu bağlamda Montreux Konferansı’ndaki Türk Dışişleri Bakanı’nın
açıklamasına35 dayanabilirsiniz. Türk hükümeti tarafından imzacı bir ülke gibi 24. maddeye36
göre bilgilendirilmeyi beklemekteyiz. Sözleşmenin II. Ek 6. sayısının37 8. maddeyle38 olan

31

Weizsäcker, Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Dairesi Başkanı (Ağustos 1936-Mart 1938), Alman Dışişleri
Müsteşarı (Nisan 1938- Nisan 1943).
32
Kılıç, a.g.e., s. 158-161.
33
Almanya’nın Montreux’ye karşı itirazlarında önemli rol oynayan hükümler 19. ve 25. maddelerdir. 19. madde
daha önce verilmiştir (Y.N.).
25. madde: “İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü Türkiye için ya da Milletler Cemiyeti üyesi herhangi bir başka
Bağıtlı Yüksek Taraf için Milletler Cemiyeti Yasasından doğan hakları ve yükümlülükleri zedelemez.” Soysal,
a.g.e., s. 518.
34
Alman Dışişleri Bakanlığı’nın 5 Ocak 1937 tarihli talimatında açıklanan görüşü, Almanya’nın Montreux
Sözleşmesi’ni kabul edemeyeceğidir ve bu konudaki görüşlerinin her açıdan ele alınması gerektiğidir. Bunun
gerekçesi hak eşitliğinin yanı sıra Rus Karadeniz kıyısı saldırılara karşı güvencede olmasına rağmen Rus
Karadeniz donanmasının artık kolaylıkla Akdeniz’e geçebilecek olmasından kaynaklanan Alman deniz
politikasında yaşanacak kötüleşmeyle açıklanmıştır. Sonuçta Almanya, katılmadığı bir anlaşmayla Alman
gemilerinin hareket serbestîsinin engellenmesine karşı çıkmıştır. Buna 9 Mart tarihli Türk cevabı şöyledir:
Almanya 1923 Lausanne’ı imzalayan bir ülke değildir. Montreux Sözleşmesi sadece 1923 Boğazlar
Sözleşmesi’nin bir revizyonudur. Türkiye düzenini ve güvenliğini daha iyi sağlayacağı durum elde etmek için bu
revizyonu bir amaç edinmiştir.
35
Türk Dışişleri Bakanı Aras 13 Temmuz 1936’da Montreux Konferansı’nda, 1923’te imzalanan Boğazlar
Sözleşmesi’nin artık uygulanabilirliğini yitirdiğini ve yeni durum ve şartlara uygun yeni bir düzen ortaya
koyduklarını ve bu konuda ülkesinin iki taraflı bir anlaşmayı hiç gerek ve istek duymamasına rağmen yine de
hükümranlık hakkına dayanarak bu tür anlaşmalar yapma hakkını saklı tuttuğunu belirtmiştir. Cumhuriyet,
14.07.1936; Türkische Post, 14.07.1936.
36
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 24. maddesi: “Boğazlar Rejimine ilişkin 24 Temmuz 1923 günlü sözleşme
uyarınca kurulmuş olan uluslararası komisyonun yetkileri Türk hükümetine geçirilmiştir.Türk hükümeti 11., 12.,
14., ve 18. Maddelerin uygulanmasıyla ilgili istatistikleri toplamağı ve vermeği yükümlenir. Türk hükümeti bu
sözleşmenin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin olan her hükmünün uygulanmasını gözetecektir.
Türk hükümeti, yabancı bir deniz kuvvetinin yakında Boğazlardan geçeceğinden haberi olur olmaz, bu kuvvetin
bileşimini, tonajını, Boğazlara giriş için öngörülen günü ve gerektiğinde, olası dönüş gününü Bağıtlı Yüksek
Tarafların Ankara’daki Temsilcilerine bildirecektir. Türk hükümeti, Boğazlarda yabancı savaş gemilerinin gidiş
gelişini gösteren ve gerek ticarete, gerek işbu Sözleşmede öngörülen deniz ve hava gidişgelişine yararlı her türlü
bilgileri içeren yıllık bir raporu Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği ile Bağıtlı Yüksek Taraflara sunacaktır.”
Soysal, a.g.e., s. 518.
37
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin II. Eki’nin 6. sayısı: “Yardımcı gemiler, askeri filoya bağlı olup taşırdığı
su ağırlığı 100 (102 metrik) 9 tondan çok bulunan, normal olarak filoya hizmet için ya da asker taşınmasında ya
da savaşan gemilerin işlerinden başka herhangi bir hizmette kullanılan, savaşa katılmak üzere özellikle
yapılmamış ve aşağıdaki özelliklere sahip bulunmayan suüstü gemileridir: a) 155 milimetre (6,1 pus) den büyük
bir çapta top taşımak; b) 76 milimetre (3 pus) den büyük bir çapta sekiz toptan fazla top taşımak; c) Torpil
atmak için yapılmış ya da donatılmış bulunmak; d) Zırhlı levhalarla korunmak üzere yapılmış olmak; e) 28 mili
aşan bir hızla gidebilmek için yapılmış olmak; f) Uçakları denizde harekete getirmek üzere özellikle yapılmış ya
da donatılmış olmak; g) Uçak uçurmak için ikiden çok aygıta sahip bulunmak.” Soysal, a.g.e., s. 524.
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ilişkisi doğrultusunda savaş gemileri kavramına, belli şartlara uyan destek gemileri de girdiği
için “destek gemisi” kavramını, Boğazlardan savaş malzemesi veya askeri birlik geçiren tüm
Sovyet devlet gemilerini kapsayacak şekilde genişletmek ve böylece bu gemilerin geçişine
kısıtlamalar getirmek gerekir. Bu nedenle 6. sayının bu anlamda genişletilmesi konusunda
Türk hükümetiyle bir mutabakat sağlanması ve bu konuda çıkarları bizimle uyuşan İtalya ile
sıkı işbirliğinde bulunulması çok önemlidir. Sözleşmenin revizyonu tüm imzacı ülkelerin
kararıyla olacağı için Türkiye ile iki taraflı bir anlaşmaya varılması pek önemli değildir.
Ancak Türkiye’nin diğer ülkeler karşısında katılımımızı sağlama sözünden vazgeçemeyiz.
Bu yıla ait ikinci ve son belge Weizsäcker’in yukarıdaki talimatı doğrultusunda
Keller’in Aras ile yaptığı görüşme hakkındaki 27 Ağustos tarihli şu yazısıdır: “Aras,
‘Memorandumu göndermekten vazgeçme nedenim 9 Mart tarihli Türk notasının Montreux
Sözleşmesi’nin Almanya’yla ilişkileri teminat altına alma açısından önemli tüm bakış
açılarını ve teminatları sağlamasıdır…Sözleşme hükümlerini iki ülke arasında iki taraflı bir
uzlaşıyla ilişkilendirmek isterseniz…bu konunun diğer imzacı ülkelerle bağlantıyı gerektirip
gerektirmediğinin incelenmesi gerekir’ dedi. Aras’ın bu sözlerine, onun Montreux’de
isteklerimizin sadece iki ülke ilişkilerini ilgilendirdiği açıklamasına dayandırarak itiraz
ettim…sözleşme revizyona uğradığı takdirde Almanya’nın buna katılımından söz açtım.
Bunun üzerine Aras, ‘…yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’nin, diğer imzacı
ülkelerin tavrına bakmaksızın Almanya’nın çağrılmasını istemesini imkânsız görmüyorum’
dedi…söz konusu görüşmenin içeriğini…İtalyan Büyükelçisi Galli’ye bildirdim. Galli, Aras’ın
çekingenliğini Sovyetleri gücendirecek herhangi bir şey yapma korkusuna dayandırdı ve
'Türk-Sovyet ilişkisi Moskova ziyareti sonrası39…dışta dostluk gösterisinin tam tersine bu
ziyaretin tatmin edici şekilde sonuçlanmamasından dolayı atılacak her adımın Moskova’yı
kızdıracağı ve ciddi ihtilaflara yol açacağı şekilde dengesizleşti’ dedi. Galli, belki Türk-Rus
ilişkilerini fazlaca karamsar yorumluyor, ancak diğer yandan bu ilişkinin daha da kötüleşme
endişesi Türkleri çok etkiliyor. Örneğin Aras’ın, Türk donanmasının Odessa ziyaretinin
Sovyetler tarafından reddedilmesini talimatla kamuoyuna açıklamamasının nedeni, ilişkileri
zedeleme endişesidir.”40
Keller, yukarıdaki açıklamasında da görüldüğü üzere Türkiye’nin Almanya ile
Montreux’ye dair bir anlaşma yapmamasının altında Sovyetleri gücendirme endişesinin
yattığını vurgulamıştır. Gerçekten Türkiye o tarihlerdeki dış politikasını Sovyetler ile
dostluğunu zedelememe esasına göre yürütmüştür.

38

Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 8. maddesi: “İşbu sözleşme uyarınca savaş gemileri ve onların nitelikleri
ile tonajlarının hesabı için geçerli olacak tanım sözleşmenin II. Ek’inde gösterilen tanımdır.” Soysal, a.g.e., s.
513.
39
Türk Dışişleri Bakanı Aras, 13-16 Temmuz 1937 tarihleri arasında Moskova’yı ziyaret etmiştir. Moskova’da
yaptığı görüşmelerin konusunu İtalya ve Almanya’nın yürüttüğü politikalar olsa da, taraflar bu konuda ortak
endişelerini belirtmekten öteye geçememişlerdir. Bu görüşmelere eşlik eden milletvekili Rahmi Apak, bu
görüşmenin Boğazlar meselesi ve Montreux Anlaşması’ndan dolayı iki ülke arasında oluşan soğukluğu gidermek
için yapıldığını, Stalin tarafından kabul edilecekleri Türkiye’deki Rus Büyükelçisi tarafından kendilerine
bildirilmesine rağmen, kabul edilmediklerini, hatta Rusların kendilerine diplomasi kurallarını hiç uymayacak
şekilde kaba davrandıklarını ve bu ziyaretin boşa çıktığını belirtmiştir. Gürün, a.g.e., s. 169-170.
40
Kılıç, a.g.e., s. 163-164.
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1938-1939 Yılları
1938 yılına ait beş belgeden ilki Keller’in dışişleri bakanlığına gönderdiği 23 Şubat
tarihli yazıdır41. Bu yazıda Keller şunları iletmiştir: Türkiye ile başarılı bir görüşme sürdürme
ihtimalini zaman zaman ima etmiş olsam da Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri buna hiç
yanaşmadılar. Elçi Esad Atüner’e 16 Temmuz 1937 tarihli emre ait taslağın sureti, Alman
teklifi konusunda şahsi bir yorum yapması ricasıyla verilmişti. Sayın Esad bana metni detaylı
olarak incelediğini, ancak kesin bir sonuca varamadığı için Türk Dışişleri Bakanlığı hukuk
bürosuna bir inceleme yaptırdığını belirtti. İlk inceleme sonunda Almanya’nın bu tür bir nota
değişim teklifini Türkiye’nin onaylayıp onaylamayacağının, ancak ayrıntılı bir incelemeyle
mümkün olacağını söyledi. Başka bir ifadeyle Türk Dışişleri Bakanlığı şimdiye kadarki
oyalama metotlarını sürdürme niyetindedir. Bunun gerçek nedeni Türk hükümetinin bu tür bir
nota değişimiyle kendini tamamen bağlamak istememesidir. Diğer yandan İtalya ile birlikte
hareket etme, ancak Etiyopya İmparatorluğu ile ilgili taleplerinin Türkiye tarafından
tanınmasına bağlıdır. Türkiye’nin, İtalyanlara bu konuda anlayış göstermeye eğilimli olduğu
bildirilmiştir.
İkinci belge Alman Dışişleri Bakanlığı adına Weizsäcker’in Roma Büyükelçiliği’ne
gönderdiği 23 Mart tarihli yazıdır. Bu yazısında İtalya’nın Montreux’ye imzacı bir ülke olarak
katılacağı endişesini taşıyan Weizsäcker, Keller’in yukarıdaki yazısına dayanarak şunları
iletmiştir: “İlişikte Boğazlar konusuyla ilgili…buradan giden 23 Mart tarihli raporu
gönderiyorum. Rapor, şuanda Türkiye’nin görüşlerini açıklamak istemediğini gösteriyor.
Diğer yandan Balkan Paktı Konferansı42…İtalya’nın tavrı konusunda katlanılabilir bir
açıklama getirmiştir. Buradaki İtalyan gazete haberlerine göre, Türkiye Etiyopya
İmparatorluğunu tanırsa, İtalya kısa süre içinde Montreux Sözleşmesi’ne katılacaktır. İtalyan
hükümetinden, yakın bir sürede Montreux Sözleşmesi’ne katılmayı planlayıp planlamadığının
ve bu konu da Ankara ile kesilen görüşmelere yeniden başlayıp başlamayacağının
öğrenilmesini rica ediyorum. Ayrıca Boğazlarla ilgili görüşmelerimizdeki tavrımızı ortaya
koyarken konu hakkındaki görüşlerimizi, özellikle Freiherr von Neurath ile Graf Ciano
arasında Montreux Sözleşmesi’nin kabulünden önce bir Alman-İtalyan uzlaşının gerekli
olduğuna dair Roma’da yapılan görüşmeye dikkat çekmenizi ve aynı anda bir Türk-Alman
anlaşması istediğimizi vurgulamanızı rica ediyorum.”43
Üçüncü belge Alman Dışişleri Bakanlığı adına Ernst Woermann’ın44 Roma
Büyükelçiliği’ne gönderdiği 29 Nisan tarihli yazıdır. Bu yazıda Woermann, Montreux’ye
katılması kesinleşen İtalya hakkında şunları söylemiştir: “Montreux Sözleşmesi hakkında
burada İtalyan Büyükelçiliği ile yapılan görüşme sonucunda İtalyan hükümetinin
amaçlarından Almanya’nın endişelenmediği, Montreux Sözleşmesi’ne katılmak gerektiği ve
41

Kılıç, a.g.e., s. 169-170.
Balkan Paktı Daimi Divan Kurulu 25–27 Şubat 1938’de Ankara’da toplandı. Yugoslav bir elçinin İtalyan
Devlet Başkanlığı Sarayında İtalyan İmparatorluğunu tanıması ve ardından Romanya’nın da aynı karara
katılması, kurulun resmi sonuç bildirisinde Balkan Paktı için Etiyopya sorununun artık kalmadığı açıklamasına
neden olmuştur. Bu yüzden Balkan Paktı Divanı, İtalya’nın Montreux Sözleşmesi’ne katılmasını sağlayacak bir
uluslararası işbirliği umuduyla diğer iki üyesi Türkiye ve Yunanistan’a da aynı şeyi yapmasını tavsiye etmiştir.
43
Kılıç, a.g.e., s. 171-172.
44
Woermann, 1936-1938 yıllarında Almanya’nın Londra Büyükelçisi Müsteşarı (Bu dönemde Joachim von
Ribbentrop Londra Büyükelçisi'dir) ve Nisan 1938-Nisan 1943 tarihleri arasında Alman Dışişleri Siyasi Dairesi
Başkanı olarak görev yapmıştır.
42
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İtalyan hükümetinden Türk hükümetini Türk-Alman ilişkilerini bu açıdan düzene sokmakta
yardımcı olmasının istendiği bu ayın 26’sında İtalyan Maslahatgüzarına bildirildi. Özellikle
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yardımcı gemi kavramının ele alınmasını istemediği
için, oradaki deniz ataşesinin Boğazlar Sözleşmesi konusunda yürüttüğü şuanki görüşmenin
bir anlamı kalmamıştır. Deniz ataşesinin 19 Nisan tarihli raporuna dayanarak Alman Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’nın çıkardığı emri45 iliştiriyorum.”46
Almanya, 4 Mayıs 1937 tarihli Neurath-Ciano görüşmesinde Montreux konusunda
birlikte hareket etme kararı alındığı için, bu tarihten itibaren sürekli olarak İtalya ile birlikte
hareket etme, bir nevi İtalya sayesinde Türkiye’ye baskı yaparak Türkiye ile Montreux
benzeri bir anlaşma yapabilme çabasına girişmiştir. Almanya’nın bu çabasının boşuna olduğu,
İtalya’nın Neurath-Ciano görüşmesinde alınan kararı hiç dikkate almadan, hatta Etiyopya ile
ilgili taleplerini Türkiye’nin kabul dahi etmesini beklemeden 2 Mayıs 1938’de Boğazlar
sözleşmesine katılması göstermiştir.
İtalya’nın Boğazlar sözleşmesine katılması üzerine Almanya bu kez tek başına
Türkiye ile Montreux tarzı bir anlaşma yapma çabasına girişmiştir. Bu yıla ait 7 Temmuz
tarihli belgede47 Alman Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop48 bizzat Menemencioğlu ile
bu konuda doğrudan yaptığı görüşmeyi şöyle aktarmaktadır: Menemencioğlu’na Montreux’yü
Türkiye ile Almanya arasında yürürlüğe sokacak ikili bir anlaşma yapmaya hazır
olduğumuzu, ayrıca sözleşme revize olacaksa, Türkiye’den bunu Almanya olmadan
yapmayacağına dair bir söz vermesini beklediğimizi söyledim. Menemencioğlu, Türkiye’nin
Montreux konusunda bağımsız olmadığını, sözleşmeyle ilgili her değişikliğin, Almanya’nın
katılımının bile tüm imzacı ülkelerin onayını gerektirdiğini, bu tür onay49 almadan
Türkiye’nin bağımsız bir adım atmasının sözleşmeyi tehlikeye sokabileceğini ve Almanya’nın
sözleşmeyi tek yanlı tanıyabileceğini söyledi. Bunun üzerine, Türkiye’nin diğer devletlerle
arasındaki mevcut anlaşmayı Almanya ile yapmasına diğer devletlerin karşı çıkmasının
anlaşılmaz bulduğumu, Almanya olmadan yeni bir anlaşma yapmayacağını açıklamasının zor
olmaması gerektiğini, ancak Montreux konusu bir düzene sokulabildiği takdirde Türk-Alman
ilişkilerinin gelişebileceğini, Almanya’nın 7 Mart 1936’da Ren bölgesine girmesinin50
45

İtalyan Dışişleri Bakanlığı Donanma Sözleşmeleri Uzmanı Raineri-Biscia, Montreux Sözleşmesi’ne İtalya’nın
katılımı esnasında Akdeniz yolunda Sovyet savaş sevkıyatını ciddi anlamda zorlaştıracak olan yardımcı gemi
kavramının açık tarifi konusunda diretmesini Almanya’nın gerçekten isteyip istemediğini sordu. 27 Nisan tarihli
emrin 2. maddesinde Alman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İspanya iç savaşındaki durum değişince tüm
konunun anlamsızlaştığını ve bu yüzden yardımcı gemi konusunun esaslı şekilde ele alınmasında artık
Almanya’nın menfaati kalmadığı göz önünde bulundurularak İtalyanların konuyu ele alması gerektiğini
belirtmiştir.
46
Kılıç, a.g.e., s. 175.
47
Kılıç, a.g.e., s. 187-190.
48
Ribbentrop, Londra Büyükelçisi (1936-1938), Dışişleri Bakanı (4 Şubat 1938’den itibaren).
49
Menemencioğlu, “Bu tespiti Hukuk İşleri Müdürü Gaus ve Müsteşar Weizsäcker ile birkaç gün önceki
konuşmamda yaptım ve Montreux Sözleşmesi’nin 19. maddesindeki savaşa katılan ülkelere ait savaş gemilerinin
Boğazlardan geçişinin, Türkiye’nin de yer aldığı yardımlaşma anlaşmasının herhangi bir mağdurun saldırıya
uğraması durumunda yardım sağlanmasında da uygulanmasının -Türkiye bu anlaşma için işbirliği
yapmayacağından dolayı- mümkün olmadığının teminatını verdim” dedi.
50
Almanya’nın 7 Mart 1936’da önce Ren bölgesini zorla girmesi akabinde de 14 Kasım 1936’da Versailles’in
nehirleri üzerindeki hükmünü kendiliğinden feshetmesi, Türkiye’nin Boğazlar rejiminin değiştirilmesine yönelik
1933’ten beri sürdürdüğü uluslararası platformdaki barışçıl girişimlerine diğer ülkelerin destek olmasında yararı
olduğu değerlendirilmektedir. (Y.N.)
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Türkiye’nin Boğazlar ve Sancak konusunda bir revizyon politikası başlatmasını sağladığını
anlattım. Menemencioğlu, bu konudaki Almanya’nın dolaylı desteğini kabul ettiğini, ancak
başka her tür revizyon politikasının Osmanlı yayılmacılığına yol açacağını, Almanya ile
Türkiye arasında bir fikir ayrılığı olmadığından iki ülke arasında bir tarafsızlık anlaşmasına
gerek olmadığını, Türkiye’nin Almanya karşıtı bir oluşumda yer almayacağını, hatta yarın
Almanya ile bir askeri ittifak yapmaya hazır olduğunu belirtti. Böyle bir anlaşmanın
eksikliğinin Türkiye’yi zor duruma sokacağını, Türkiye’nin Almanya’yı atlayarak tüm yetkili
devletlerle düşman bir oluşum içinde yer almayacağına dair bir anlaşma yapmış olmasını
makul bulmadığımı açıkladım ve Türkiye’nin Almanya ile bir tarafsızlık anlaşması yapması
konusunda Sovyetlere bağlı olup olmadığını sordum. Menemencioğlu buna ‘Hayır’ dedi.
Ribbentrop’un yukarıdaki teşebbüsü bir fayda sağlamamasına rağmen Almanya’nın bu
çabasından vazgeçmediği 16 Ağustos tarihli Alman Dışişleri Bakanlığı genelgesinden51
anlaşılmaktadır. Woermann tarafından ele alınan bu genelgede Montreux konusunda özetle
şunlar söylenmiştir: Berlin’de 30 Haziran–25 Temmuz arasında gerçekleştirilen Türk-Alman
ticari görüşmeleri Menemencioğlu ile Montreux’yü konuşma fırsatı verdi. Türk hükümeti
resmi açıklamasında, sözleşmeye katılmayan Almanya’nın sözleşmeye dair görüşlerini
kendine saklamasını söylemesine rağmen Türk hükümetine sözleşmenin içeriğini nota
değişimi şeklinde özel, karşılıklı belge olarak iki ülke arasında yürürlüğe sokulmasını teklif
ettik. Bu teklifin cevabını Türkiye şuana kadar geciktirdi. Menemencioğlu da Türkiye’nin tek
başına imzacı olmayan bir ülkeyle bu sözleşme ile ilgili yeni bir anlaşmaya yetkili olmadığını
yineledi. Bunun üzerine ona gerekçeli hukuki itirazımı da hesaba katan yeni bir taslak
sunuldu. Menemencioğlu, taslağımızı inceleteceğini ve sözleşmenin revizyonu için çıkacak
ilk fırsatta sözleşme ülkelerinden Almanya’nın katılımcı olmasını resmen isteyeceğini belirtti.
Almanya’nın çabaları 1939 yılında da sürmüş, nitekim bu yıla ait ilk belge Alman
Dışişleri Müsteşarı Weizsäcker’in Menemencioğlu ile Boğazlar konusunda yaptığı görüşme
hakkındaki 5 Ocak tarihli notudur. Bu notta Weizsäcker şunları anlatmaktadır:
“Menemencioğlu, bugünkü ziyaretinde sözü…hemen Boğazlar konusuna getirdi. Almanya’nın
Boğazlar Sözleşmesi’ne katılımında büyük menfaati olduğuna dair Alman Bakanının sözünü
hatırlatarak bunun için uygun olan formülü her yönüyle incelediğini açıkladı ve şunları
söyledi: ‘Birçok tekliften sonra size sunduğum teklif52 bana göre en iyisidir. Teklifimiz Türk
Dışişleri Bakanlığı’nın Büyükelçiliğinize yazdığı bir mektuptan ve buna verilen Alman
cevabından oluşmaktadır. Planınızın unsurları bu teklif kapsamındadır. Sözleşmenin
revizyonu halinde imzacı devletlerle aynı statüde katılma isteğiniz…dolaylı şekilde göz
önünde bulundurulmuştur. Ayrıca size daha ayrıntılı ve uygun bir teminat sunmakla
görevlendirildim. İsteklerinizi tamamıyla gerçekleştirmek için teklif ettiğim nota değişimi
imzalamamdan sonra yayınlanabilecektir.’”53
Bu yıla ait ikinci belge Alman Dışişleri Hukuk Dairesi Başkanı Friedrich Gaus’un54 20
Ocak tarihli bir notudur. Gaus bu notunda Ribbentrop ile Menemencioğlu arasında geçen
51

Kılıç, a.g.e., s. 194-195.
Bu tekliflerin önemli şartı, Montreux Sözleşmesi ile ortaya konan Boğazlar rejimi tüm yabancı devletleri
ilgilendirdiği için Türkiye’nin Almanya’ya savaş ve ticari gemilerin Boğazlardan geçişi konusunda anlaşmaya
imza atan diğer devletlerle aynı hükümleri geçerli kıldırmaya hazır olduğu konusundaki güvencedir.
53
Kılıç, a.g.e., s. 203.
54
Gaus, 1923-1943 yılları arasında Alman Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.
52
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görüşmeyi aktarırken Almanya’nın tahammülsüzlüğünü de ortaya koymaktadır: “Alman
Dışişleri Bakanı, bugün ziyaretine gelen Menemencioğlu’na Montreux konusunda hala
benimle bir uzlaşı sağlayamamasına hayret ettiğini belirtti ve şunları söyledi: ‘Türkiye
tarafından geçerli olarak gösterilen hukuki ayrıntılara hiç tahammülüm yok. Türk hükümeti
konuları bizimle düzene koymak için politik anlamda kararlıysa, böyle ayrıntılarla kendini
engellememelidir. Ayrıca çabuk bir uzlaşıya varılmasını istiyorum ve bu uzlaşı sağlanmadığı
sürece tabii ki bizce geçerli çekinceler sürecektir. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadardır.’”55
Almanya, 23 Ağustos 1939’da Sovyetler ile yaptığı ittifaka dayanarak 1 Eylül’de
Polonya topraklarına girmiş ve Avrupa’da bir savaş başlatmıştır. Bu suretle Sovyetler ile
işbirliği yaparak Müttefik gemilerinin Boğazlardan geçişini engelleme çabasına girişmiştir.
Nitekim Ribbentrop, 29 Eylül tarihinde Moskova Alman Büyükelçisi’ne gönderdiği yazıda56
İngiltere ve Fransa ile yapacağı bir ittifaka Sovyetleri katmak ya da Sovyetler ile benzer bir
ittifak yapmak üzere 25 Eylülde Moskova’da bulunan Türk Dışişleri Bakanı Saraçoğlu’nun
bu girişimini engellemek üzere şunları söylemiştir: “Sizden Molotov’a, Türkiye’nin Fransa ile
son günlerde bir pakt imzaladığına dair Berlin’e kesin haberler geldiğini acilen bildirmenizi
rica ediyorum. Saraçoğlu57 bu konuda Stalin’i yanlış bilgilendirmiştir…Saraçoğlu, Montreux
Sözleşmesi’ne göre savaş malzemesi ve askeri personelin ticari gemilerle Boğazlardan
geçişinin uygun ve güvenli olduğunu söyleyerek tarafsızlık karşıtı bir görüş bildirmiştir.
Lütfen Molotov’a, Türkiye’den, her tür İngiliz-Fransız savaş malzemesi ve birliğinin transit
geçişini önleyeceğine dair yazılı teminat almanın Alman ve Rus büyük, ortak çıkarları
açısından çok önemli olduğunu belirtin.”
1940-1941 Yılları
Almanya’nın Montreux konusunda Türkiye’yi baskı yapmak için bir yandan Sovyetler
ile birlikte hareket ederken diğer yandan da bu ülkenin Türkiye ile Boğazlar konusunda yeni
bir anlaşma yapmasından çekinmiş, hatta bunu engellemek için neler yapabileceğini
değerlendirmiştir. Bu değerlendirme Papen’in 3 Temmuz 1940 tarihli dışişleri bakanlığına
çektiği telgrafa58 şu şekilde yansımıştır: “Rusya’nın Boğazlarla ilgili istekleri doğrultusunda
Türk hükümetiyle Montreux statüsünü genişletecek bir anlaşma yapma umudu olmadığı
takdirde, Avrupa savaşı bitmeden önce bu konuda mutlaka kendine bir güvence sağlayacağı
konusunda İtalyan Büyükelçisi Ottavio De Peppo ile hemfikiriz. Bir Türk-Rus ittifakı
istenmiyorsa o vakit Mihver devletleri, Rusya ile gelecekteki Boğazlar statüsü konusunda
doğrudan bir görüşme yapmanın uygun olup olmadığını görüşebilir.”
Bu yıla ait en önemli gelişmelerden biri Sovyetlerin Almanya, İtalya ve Japonya
arasında oluşturulan üçlü ittifaka katılmasını sağlamak üzere Sovyet Dışişleri Bakanı
Vyaçeslav Molotov’un Berlin’e çağrılmasıdır. Molotov bu davet üzerine, 12-13 Kasım 1940
tarihleri arasında Berlin’de Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop ve Hitler ile görüşmelerde
bulunmuştur. İlk görüşme Ribbentrop ile Molotov arasında 12 Kasımda yapılmış ve
Montreux’nün konu olduğu bu görüşmede Ribbentrop, Rusya’nın üçlü pakta katılmasının
İngiltere ve Fransa ile müttefik olan, ancak Fransa’nın yenilgisinden sonra İngiltere’den
55

Kılıç, a.g.e., s. 206.
Kılıç, a.g.e., s. 223.
57
Saraçoğlu, 25 Eylül’de Moskova’ya varmıştır.
58
Kılıç, a.g.e., s. 306.
56
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uzaklaşmaya çalışan Türkiye’yi kendilerine çekebileceğine inandığını, Montreux’nün
Rusya’yı tatmin etmediğini anlayabildiğini, Rusya ve diğer Karadeniz’e sahildar ülkelerin
diğer ülkelere göre daha fazla imtiyazdan yararlanması gerektiğini, Almanya’nın da bu
sözleşmenin tarafı dahi olmadığı için hoşnut olmadığını, Montreux’nün ortadan kaldırılıp
yerine yenisinin Rusya-Türkiye-İtalya-Almanya arasında imzalanması gerektiğini belirtmiştir.
12-13 Kasımda Hitler, Almanya’nın Boğazlar rejiminde Rusya lehine iyileştirme yapılması
için desteğe hazır olduğunu söyleyince Molotov, Boğazları İngiltere’nin Rusya’yı saldırmak
için kullandığı tarihi geçit olarak kullandığını ve bu konuda Rusya’nın kendini emniyete
alabilmek için Türkiye ile konuyu halledeceğini açıklamıştır. Bunun üzerine Hitler bu
görüşün Boğazların tüm devletlerin savaş gemilerine kapatılıp sadece Rus savaş gemilerine
açılması şeklinde Alman görüşüne yaklaştığını belirtmiştir. Molotov da Boğazlardan
kendilerine yönelecek bir saldırı ihtimaline karşı sadece kâğıt üzerinde değil fiili bir garanti
istediğini söylemiştir. Daha sonra Ribbentrop üçlü ittifaka Rusya’nın katılmasına yönelik bir
anlaşma taslağını Molotov’a vermiştir. Bu taslak, Türkiye’yi mevcut yükümlülüğünden
kurtarıp kendileriyle işbirliği yapması yönünde her dört ülkenin ortak çaba içine girişmesini,
Montreux’nün yeni bir sözleşme ile değiştirilmesini ve bu suretle Rusya’nın Boğazlardan
sınırsız geçiş hakkı elde etmesini ön görmektedir. Ancak taslak Molotov’a iletildiğinde Hitler
çoktan Rusya’nın işgal edilmesi için gerekli hazırlığın yapılması konusunda emrini vermiştir.
Molotov, 26 Kasım 1940’ta Moskova Alman Büyükelçisi Schulenburg’a Boğazlardan
kendisine üs verildiği takdirde Rusya’nın üçlü ittifaka katılacağını açıklamıştır.59
12-13 Kasım 1940’ta Molotov ile yapılan bu görüşmenin en önemli özelliği
Almanya’nın Sovyetler ile bir savaş başlatma kararına neden olmasının yanı sıra artık
Montreux’ye imzacı olarak katılma isteğini de tamamen savaş sonrasına bırakmasıdır.
Papen’in dışişleri bakanlığına çektiği 2 Aralık tarihli telgraf Almanya’daki bu görüş
değişikliğini şu şekilde yansıtmaktadır: “Saraçoğlu, gerektiğinde Montreux Sözleşmesi’ne
imzacı olarak katılmaya hazır olup olmadığımızı sorunca, Boğazların düzenlemesini barış
zamanına bırakmak gerektiğini söyledim.”60 Almanya’nın imzacı ülke olarak Montreux’ye
katılıp katılmama konusunda dahi artık tereddüt yaşadığını Papen’in Saraçoğlu ile yaptığı
görüşme hakkında dışişleri bakanlığına gönderdiği 6 Aralık tarihli şu telgraf gayet net şekilde
göstermektedir: “Boğazlarla ilgili hiçbir şey konuşmadım, hatta Türk hükümeti Montreux’e
imzacı ülke olarak katılmayı isteyip istemediğimizi sorunca, bunu hükümetime soracağımı
söyledim.”61
1941 yılına gelindiğinde artık Almanya, tamamen Sovyetleri gözden çıkarmış ve bu
ülkeyle başlatacağı bir savaş için güney kanadını güvence altına alma telaşına düşmüştür.
Bunun için de Molotov’un Berlin ziyaretinde Boğazlardan üs istediği açıklamasını yayarak
Türkiye ile yeniden iyi bir diyalog yaratma çabasına giriştiği Elçi Paul Otto Schmidt’in62 18
Mart tarihli notu göstermektedir. Bu notta Schmidt, Hitler’in Gerede ile yaptığı görüşmedeki
şu sözlerini aktarmıştır: “Führer…‘Ruslar Boğazlarda üs isteyince bunun mümkün ve uygun
olmayacağını söyledim ve Karadeniz’e ulaşımı olan devletlerin savaş gemilerinin
boğazlardan geçişine imkân verecek, fakat diğer devletlerin savaş gemilerine izin vermeyecek
59

Gürün, a.g.e., s. 230-235.
Kılıç, a.g.e., s. 337-338.
61
Kılıç, a.g.e., s. 341.
62
Paul Otto Schmidt, tercüman, Alman Dışişleri Bakanlığı’nda yabancılarla ilgili görüşmelerin çoğuna eşlik
etmiştir (1923-1945).
60
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şekilde Montreux statüsünün değiştirilmesi için uğraşmaya hazır olduğumu söyledim…
Türkiye’nin de Boğazların bekçisi olarak kalması Almanya’nın çıkarınadır. Belki de Almanya,
Rus dostluğunu Boğazlar konusundaki bu tavrı nedeniyle yitirdi’ dedi.”63 Hitler bu ifadesiyle
Sovyetlerin Boğazlarda üs istemesini sırf Türkiye’yi Boğazlara egemen olarak görmek
istediği için reddettiğini boşuna Türk devlet adamlarına inandırmaya çalışmıştır.
Her ne kadar Almanya Montreux’ye imzacı ülke olarak katılma iddiasından vazgeçmiş
görünse de gerektiğinde Boğazlardan kendi asker ve silahlarını geçirmek istediğini Papen'in
dışişleri bakanlığına gönderdiği 27 Mayıs tarihli telgraf göstermektedir. Bu telgrafta Papen,
Irak'taki Alman yanlısı Geylani64 hükümetine Türkiye üzerinden silah yardımında
bulunabilmek üzere Türkiye'ye Edirne yakınlarında toprak düzeltmesi ve Ege Denizi'ndeki
adalardan birinin verilmesi ödününü içeren bir anlaşma yapılmasının yanı sıra Montreux’nün
kendi istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini şu şekilde savunmaktadır: “Montreux
statüsü gerektiğinde askeri birlik ve malzemesinin ticari gemilerle Boğazlardan geçişine izin
vermektedir.”65
Yukarıdaki belgeden sonraki belgeler, daha çok Almanya’nın Sovyetler ile bir savaşa
tutuştuğu 22 Haziran 1941’den sonra Boğazlardan Rus ve Müttefik savaş gemilerinin geçişini
engellenmesine yönelik Türkiye’den taleplerini içermektedir. Saraçoğlu ile görüşen Papen’in
Karl Ritter’in66 22 Haziran tarihli ve 726 sayılı telgrafına 67 cevaben dışişleri bakanlığına
gönderdiği 23 Haziran tarihli telgrafta bu talepler şöyle ifade edilmektedir: “Bugün,
Saraçoğlu ile Rus gemilerinin geçişi konusunu konuştuk. Rus savaş gemilerinin geçişi söz
konusu değildir. Boğazlar ağlarla kapatılmış ve mayınla döşenmiştir. Savaşın başlangıç
safhasında Rusya, İngiltere yararına ticari tonajını kesinlikle ayırmadığından dolayı Türk
Dışişleri Bakanı, Sovyet ticari gemilerinin geçişini şuan için çok az olası görmektedir. Fakat
her şeyden önce Bakan, bu konuda bizimle işbirliği yapmaya eğilimli görünmekte ve bu
doğrultudaki her tür Rus diplomatik adımından beni derhal haberdar edeceğini
söylemektedir.”68
63

Kılıç, a.g.e., s. 367-370.
Raşit Ali Geylani, 1924 yılında Irak hükümetinde adalet bakanlığı yaptıktan sonra 1932 yılında altı aylığına
başbakan olmuştur. 1935–1936 yıllarında da içişleri bakanı olarak görev yaptıktan sonra tekrar Mart 1940’ta
başbakanlığa getirilmiş, ancak İngiliz karşıtı ve Alman yanlısı politikası nedeniyle İngiltere’nin ekonomik
baskısına maruz kalınca Ocak 1941’de iktidardan uzaklaştırılmıştır, fakat 2 Nisan 1941’de bu kez darbeyle
iktidara gelmiş, ancak darbe bir ay zarfında ve Mayıs sonunda İngiltere tarafından bastırılmıştır. E.A. Ghareeb,
Historical Dictionary of Iraq, Oxford: The Scarecrow Pres, Inc., 2004, s. 131–132.
65
Kılıç, a.g.e., s. 406-409.
66
Karl Ritter, Alman Dışişleri Bakanlığında Ekonomi Politikası Dairesi Şefi (1924-1937), Alman Dışişleri
Bakanlığı’nda özel görevli büyükelçi (1939-1945).
67
Bu telgraf, Ritter’in Papen’e Türk Dışişleri Bakanı ile Sovyet gemilerinin Boğazlardan geçişini görüşmesi için
verdiği talimatı içermektedir. Ritter burada şunu açıklamaktadır: “Biz Türk hükümetinin doğrudan bir savaş
tehdidi istemediğinden yola çıkıyoruz. Bu nedenle Türkiye, 20 Temmuz 1936 tarihli Montreux Boğazlar
Sözleşmesi’nin 19. maddesine göre Sovyet savaş gemilerinin geçişine izin vermemelidir. Sovyet ticari
gemilerinin geçişi sözleşmenin 4. maddesine göre serbesttir. Ancak Türkiye’nin Sovyet ticari gemilerinin geçişini
engellemek üzere bizimle işbirliği yapmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü Karadeniz’de bulunan hatırı sayılır
büyüklükteki -400 000 tonluk- Sovyet ticari tonajının geçişini istemiyoruz ve Akdeniz’de olası Sovyet ve İngiliz
ticari gemi işbirliğini engellemek istiyoruz. İngiltere’nin Akdeniz’de bilinen gemi sahası kısıtlamasında belki
Sovyetlerin belli bir yardımı olabilir. Türkiye’nin savaş gemilerinin geçişine karşı mayın tarlaları oluşturması
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı olamaz. Bu suretle Boğazlar ticari gemilerin geçişine, en azından bu
tür gemilerin mayın tarlalarından geçişi düzenleninceye kadar tamamen kapatılabilir.”
68
Kılıç, a.g.e., s. 449.
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Papen’in bu görüşmede Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçemeyeceği güvencesini
Dışişleri Bakanı Saraçoğlu’ndan almasına rağmen bununla yetinmediği Alman Dışişleri
Bakanı’nın adıyla Ankara Büyükelçiliği’ne yazılmış 22 Ağustos tarihli şu telgraf açıkça
göstermektedir: “Ancak Türk makamlarından Montreux Sözleşmesi’ne uygun olarak Rus
ticari gemilerinin Boğazlardan geçişinde her tür zorluk ve gecikme sağlamalarını
bekleyebiliriz.”69
Sovyetler birliği ile bir savaşa girişen Almanya, artık sadece Rus savaş gemilerinin
değil aynı zamanda ticari gemilerinin de Boğazlardan geçirilmesinin engellenmesini Türk
makamlarından istediğini Büyükelçi Ritter’in Papen’e gönderdiği 26 Ağustos 1941 tarihli şu
telgraf70 da göstermektedir. Bu telgrafta Ritter, Papen’den şunları istemektedir: Alman
Dışişleri Bakanı sizden Rus ticari gemilerin geçişiyle ilgili Türk hükümetinin görüşünde
değişiklik sağlamak üzere her tür teşebbüste bulunmanızı rica ediyor. Türk hükümetinin
Montreux bağlarından kurtulması ve ticari gemilerin Boğazlardan geçişine geçici bir yasak
getirmesi veya en azından duruma göre geçiş izni vererek kapsamlı bir kontrol sağlaması için
belki Ribbentrop’un Gerede ile görüşmesi ve Rus ve İngiliz birliklerinin İran’ı istilası bir
fırsat oluşturur. Türk hükümeti, şuanki askeri gelişmelerin sonucuna ve Karadeniz’deki
politik ilişkilerin değişimine göre Montreux hükümlerinde kendi adına bir değişiklik
bekliyorsa buna katkıda bulunması gerekir. Bunun da en iyi yöntemi Türkiye’nin bu
hükümleri kendiliğinden kaldırmasıdır ve bunun için gerekli sebep ve mazeretleri istediğinde
bulabilir. Türkiye, Montreux’nün çok farklı askeri ve politik şartlarda yapıldığını ve
Almanya’nın Montreux’ye katılmamasına rağmen Karadeniz’de çok etkili bir güç olduğunu
belirtip, bugünkü askeri ve politik durumu ön göremediğini söyleyebilir. Ayrıca bugünkü
şartlarda tarafsızlığının ticari gemi geçişlerinin askeri personel ve savaş malzemesi sevki
şeklinde kötüye kullanılmasına yol açacağını iddia edebilir. Türkiye, Boğazları ticari gemilere
şimdi değil de sonra kapatırsa, Rus ticari filosu Akdeniz’e kaçabilir, o zaman kapatma da
fayda etmez. Bu durum, Rusya’nın yenilmesi Türkiye’nin menfaatine olmasına rağmen, Rusİngiliz savaş malzemesinin güçlenmesine katkı sağlar. Türkiye, Boğazları tamamen kapatırsa,
petrol sevkıyatı gibi Alman menfaati için gerekli istisnai geçişlere izin vermesini, kapatmazsa
da en azından Montreux’nün tanıdığı kontrol hakkını, geçişi zorlaştırmada ve geciktirmede
kullanmasını umuyoruz. Buradaki haberlere göre Rus savaş gemileri Boğazlardan İngiliz
bandırasıyla geçecekmiş. Türk hükümeti bu gemileri gözaltına alabilir. Bunu göz önünde
bulundurmanızı rica ederim.
Ritter’in yukarıdaki telgrafından Almanya’nın her tür Rus gemisinin Boğazlardan
geçişini engellemesini Türk makamlarından istemesinin yanı sıra bunu Türkiye’nin nasıl
yapması gerektiğini de açıklamakta, aynı zamanda Alman gemilerinin geçişi için gerekli
istisnai geçişlere izin vermesini Türkiye’den istemektedir.

69
70

Kılıç, a.g.e., s. 474-475.
Kılıç, a.g.e., s. 481-482.
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SONUÇ
Alman Dışişleri Belgelerine göre Almanya’nın Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile
ilgili değerlendirmeleri yıldan yıla, hatta belgeden belgeye farklılık göstermiş ve bu farklılıkta
dünya konjonktürü kadar kurduğu ittifaklar da rol oynamıştır. Montreux daha henüz
imzalanmadan Alman Büyükelçisi Keller, yeni sözleşme ile her tür isteği karşılanacak
olmasına rağmen Sovyetlerin savaş gemilerini sınırsızca Boğazlardan geçirmek isteyeceğini
ve bunun da İngiltere’nin engeli ile karışılacağı gibi Türk-Sovyet ilişkilerini de olumsuz
yönde etkileyeceğini belirtmiştir. Sovyetler de sözleşme öncesi ve sonrasında, Boğazları
birlikte savunmak için Türkiye ile bir anlaşma yapmak istemiş, hatta bu konudaki görüşmeler
Keller’in iki ülke arasında Boğazlar konusunda ayrı bir anlaşmanın var olduğu haberini
dışişleri bakanlığına iletmesine neden olmuştur. Sovyetlerin Boğazların birlikte savunulması
isteğini Türkiye kabul etmeyince, Türk-Rus dostluğu soğuma dönemine girmiştir. Bu
soğumada asıl etken ise artık Türkiye’nin Sovyet dostluğu yerine İngiltere’nin dostluğunu ön
plana çıkarmaya başlamasıdır. Akdeniz Paktı ile başlayan Türk-İngiliz ilişkilerinde iyileşme,
Montreux Konferansı’nda İngiltere’nin olumlu tavrıyla iyice ivme kazanmıştır.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Başkanı
Dieckhoff, Almanya’nın durumunda Lausanne Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Montreux’de bir
kötüleşme olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiasına gerekçe olarak da yeni sözleşme sayesinde
Rus Karadeniz filosunun Almanya’nın sahildar olduğu Kuzey ve Baltık Denizi’ne artık
rahatlıkla ulaşarak bir tehdit oluşturacak olmasını göstermiştir. Yeni sözleşmenin
imzalanmasından itibaren Alman Dışişleri Bakanlığı mensupları ve Alman gazeteleri,
sözleşmeye imzacı ülke olarak katılma isteğini, sözleşmeden duyulan memnuniyetsizliği ve
benzer bir sözleşme yapılması gerektiğini sürekli ifade etmeye başlamıştır. Almanya’nın tüm
bu çabalarının altında Avrupa’da yeni yükselen bir güç olmasına rağmen Boğazlar gibi
önemli bir konuda yapılacak yeni sözleşmeye dâhil edilmemesini hazmedememesinin yattığı
değerlendirilmektedir.
Lausanne’a imzacı olmadığı için Montreux konusunda söz hakkı olmadığına dair
Türkiye’den resmi bir açıklama almasına rağmen Almanya, İtalya ile 25 Ekim 1936’da
yaptığı ittifak ve akabinde 4 Mayıs 1937’de Boğazlar konusunda ortak hareket etmek için
aldığı karara dayanarak Türkiye’ye yeni sözleşmeye katılma ya da benzer bir sözleşme yapma
konusunda yaptığı baskıyı arttırmıştır. Diğer yandan da Boğazları askeri malzeme ve birlik
geçiren tüm Sovyet gemilerini yasaklayacak şekilde Montreux’nün revize edilmesi ve bu
suretle sözleşmeye dâhil olma çabalarına girişmiştir.
1937 ve 1938 yıllarında Boğazlar konusunda İtalya ile birlikte hareket etme çabaları,
İtalya’nın 2 Mayıs 1938’de sözleşmeye dâhil olması ile boşa çıkınca, Almanya Türkiye’ye bu
konuda baskılarını sürdürmüş, hatta iki ülke ticari görüşmelerinde dahi bir takım hukuki
gerekçeleri de katarak bu konuyu gündemde tutmuş ve bir taviz koparmak için boşuna uğraş
vermiştir. Akabinde de Montreux’nün imzalandığı tarihten itibaren bu sözleşme ile
Sovyetlerin kendisi için bir tehdit oluşturacağı iddiasını unutarak 23 Ağustos 1939’da tüm
dünyayı şaşırtacak şekilde Sovyetler ile bir ittifak yapmış ve bundan aldığı cesaretle bir hafta
sonra da dünya savaşına yol açacak Avrupa’da bir savaş başlatmıştır. Artık Almanya, yeni
müttefiki Sovyetler ile birlikte hareket ederek Türkiye’ye Boğazlar konusunda baskı yapmaya
başlamıştır. Bir nevi bu konuda yeni yardımcısı İtalya yerine Sovyetler olmuştur. Fakat bu
18
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kez Almanya bu çabaları sayesinde, eski dost ülke Sovyetler ile bir ittifak yapmak üzere
savaştan kısa bir süre sonra Moskova’ya giden Türk Dışişleri Bakanı Saraçoğlu’nun
girişimini en azından boşa çıkarmıştır.
Almanya’nın Sovyetler ile birlikte hareket ederek Boğazlar konusunda Türkiye’ye
baskı yapması 1939 ve 1940 yıllarında da sürmüştür. Ancak İtalya ve Japonya ile yaptığı üçlü
ittifaka Sovyetleri de dâhil etmek üzere Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov’u Berlin’e davet
etmesi her şeyi bir anda farklılaştırmıştır. Nitekim bu davete icap ederek 12-13 Kasım 1940
tarihlerinde Berlin’de bulunan Molotov’a Hitler ve Dışişleri Bakanı Ribbentrop, sırf
Sovyetleri üçlü ittifaka dâhil edebilmek için Almanya’nın 1936-1939 yılları arasındaki
Karadeniz’in artık bir Rus denizi olduğu iddiasıyla tamamen çelişen şu teklifi götürmüşlerdir:
Boğazların Sovyetler dışındaki diğer tüm devletlerin savaş gemilerine kapatılması sağlayacak
şekilde Montreux’nün ortadan kaldırılması ve yeni bir sözleşme yapılması. Molotov’un bu
teklifle de yetinmeyip Boğazlardan Sovyetler adına üs verilmesini üçlü ittifaka katılmak için
şart koşması, zaten bu ülkeyle ittifakından rahatsızlık duymaya başlayan Almanya için
bardağı taşıran son damla olmuş ve Hitler’in derhal generallerine Sovyetler ile bir savaş
hazırlığına girişilmesi emrini vermesine neden olmuştur. Bu tarihten itibaren Almanya, artık
Montreux’yü revize etme ya da benzeri bir anlaşma yapma iddialarını bir kenara bırakarak
Sovyetlere karşı başlatacağı savaşta güney kanadını sağlama almak üzere Türkiye ile bozuk
olan ilişkilerini düzeltme çabalarına girişmiş ve bunun sonucunda 18 Haziran 1941’de
Türkiye ile bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmadan dört gün sonra da Sovyetlere
karşı bir savaş başlatmış ve Boğazlarla ilgili yeni politikası da Boğazlardan her tür Rus ve
Müttefik gemi geçişinin yasaklanması, ancak her tür Alman gemisinin geçişine izin verilmesi
için Türkiye’ye baskı yapmak olmuştur.
1936 yılından itibaren Montreux’ye katılma, olmazsa yenileme çabaları bir sonuç
vermeyince Almanya, 1941’den sonra bu çabalarından vazgeçmiş, ancak Boğazlar konusu
sonuçta Hitler iktidarı boyunca Türk-Alman ilişkilerinde bir sorun olmaya devam ettiği gibi,
bu dönemde önce Türk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve daha sonra da Dışişleri Bakanı
olarak görev yapan ve Almanlar tarafından Türk dış politikasının İnönü’den sonra tek söz
sahibi olarak nitelendirilen Menemencioğlu’nun Haziran 1944’te istifasına neden olmuştur.
Gerçi bunda değişen şartların etkili olduğu değerlendirilse de en azından bu istifanın
gerekçesi olarak Menemencioğlu’nun söz konusu sözleşmeyi yanlış uyguladığı gösterilmiştir.
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НИЯЗКУЛИ АЛ-ЛЕБАБИ АТ-ТУРКМЕНИ – ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕЙХ
ОРДЕНА МУДЖЕДДИДИЙЕ-НАКШБЕНДИЙЕ

Мурадгелди Соегов*
Sheyh of Mujeddids-Nakshbendists Niyazkuli Halife al-Lebabi at-Turkmeni (?-1821)
came from Eastern Turkmenistan and hold a high post in Buhara emirat. Being a spiritual
mentor of the Emir he began and always supported the reformation in Muslim education system.
Thereby, he with A. Kursavi and with his other followers prepared the favourable ground for
origin the Jadid movement in future spread in the beginning of the twentieth century to the
several sides of the social life of Turkic people.
Key words: Turkmens of Bukhara, Tariqa, the Emir, madrasa, master, intercession,
reforms in Muslim education.
NİYAZKULU EL-LEBABÎ ET-TÜRKMENÎ, MÜCEDDEDİYE-NAKŞİBENDİYE
TARİKATININ MEŞHUR ŞEYHİDİR
Doğu Türkmenistan doğumlu Niyazkulu Halife el-Lebabî et-Türkmenî (?-1821),
Müceddediye-Nakşibendiye tarikatının meşhur şeyhi, yazar ve şair olarak Buhara’da en yüksek
dinî görevde bulunmuş ve Buhara Emirinin manevî üstadı olarak tanınmıştır. Türkmen taliplerin
tahsil görmeleri için Buhara’da kendi parasına ‘Çar (Dört) Minare’ medresesini kurduran
Niyazkulu Halife, Tatar Ebunasr el-Kursavî ve diğer öğrencileriyle beraber daha sonra, 20.
yüzyılın başlarında Türk halklarının sosyal hayatında önemli röl oynayan Ceditçiliğin meydana
gelmesi için zemin hazırlamıştır.
Anahtar kelimeler: Buhara Türkmenleri, tarikat, Emir, medrese, üstat, tarafında bulunmak,
Müslüman eğitimindeki reformlar.
Шейх братсва муджеддидистов-накшбендистов Ниязкули Халифе ал-Лебаби атТуркмени (?-1821), являясь выходцем из Восточного Туркменистана и занимая высокое
положение в Бухарском эмирате, будучи духовным наставником самого эмира начал и
постоянно поддерживал реформаторства в мусульманской образовательной системе. Тем
самим он совместно с А. Курсави и другими своими воспитанниками подготовил
благодатную почву для возникновения в будущем прогрессивного джадидского
движения, охватившего уже в начале ХХ века многие стороны общественной жизни
тюркских народов.
Ключевые слова: туркмены Бухары, тарикат, эмир, медресе, наставник,
заступничество, реформы в мусульманском образовании.
В общественное сознание туркмен в течение многих лет, особенно после издания в
1926 году первых поэтических сборников поэтов-классиков XIX века Сейитназара Сеиди
*

Muratgeldi SOYEGOV, Академик Академии наук Туркменистана, профессор, доктор филологических наук,
главный научный сотрудник Национального института рукописей АНТ. msoyegov@gmail.com
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и Курбандурды Зелили [Сеиди 1926; Зелили 1926], настойчиво насаждался образ
Бухарского эмира Хайдара (Мирхайдара) как чужестранного правителя-злодея и
кровопийца, ярого врага туркменского народа, против войск которого сражались храбрые
джигиты-туркмены под руководством поэта-патриота Сейитназара Сеиди. Но это может
составлять, и то с большими оговорками, лишь половину исторической правды, и не
больше. Вторая ее половина заключается в том, что эмир Хайдар очень часто выступал
покровителем ученых и поэтов своей страны. Среди них было немало выдающихся
туркмен, поданных Бухары. Об одном из них кратко рассказывается в данной статье.
По словам татарского ученого и богослова Шихабеддина Марджани (1818–1889),
когда в 1236 году хиджри (соответствует к 1820 или 1821 году по христианскому
летоисчислению) умер этот туркменский шейх, присутствовавший в трауре по случаи его
кончины эмир Бухары Хайдар (правил в 1800–1826 гг.) сказал: «Был в Бухаре два эмира.
Теперь остался один из них». Ибо эмир Хайдар считал покойного своим духовным
наставником. В свое время еще отец Хайдара эмир Шахмурад брал у него уроки чтения
Корана и обучался также другим предметам и должен был часто посещать его вечером и
ранним утром. Шахмурад назначил его на должность проповедника (хатиб) пятничной
мечети Бухары (месджид-и келан). Шейх, которого называли Пир-и дестгир («Наставникхранитель») и ат-Дервиш аш-шереф («Благородный дервиш»), оставался в этой должности
в течение без малого 30 лет (то есть как при Шахмураде, так и при эмире Хайдаре) вплодь
до своей смерти [Кюгельген 2001, с. 311]. А Шихабеддин Марджани обучался в свое
время в Бухарском медресе «Чар минар» (Рис. 1) у сына того же туркменского шейха –
мудеррисе Убайдуллахе (умер в 1269/1852-53 г.).
С учетом материалов последних работ западноевропейских ученых Анке фон
Кюгельген (Берн, Швейцария) и Михаэля Кeмпера (Амстердам, Нидерланды) уточняем
[См.: Кюгельген 2001, с. 308–314; Кeмпер 2008, с. 315, 325]: Его полное имя гласило как
Абу Салих Мухаммед Ниязкули б. Шахнияз б. Балта-суфи ал-Халаджи ал-Лебаби атТуркмени ал-Бухари ал-Хорасани ан-Ниязи. Среди туркмен он был знаменит просто как
Язгулы халыпа/Ныязгулы халыпа, а также некоторыми другими народными именами и
религиозными санами. В своих поэтических сочинениях он сам обычно назывался
тахаллусом Ниязи, а в прозе чаще всего – Туркмени. Его другими разными нисбами –
тахаллусами пользовались в основном после смерти самого шейха Ниязкули в своих
работах его ученики и многочисленные последователи.
Татарский исследователь Айдар Хабутдинов
свою статью «Лидеры нации:
Габдуннасыр (Абу Наср) Курсави — татарский Лютер», опубликованную в журнале
«Идель», начинает следующими словами: «Каждое реформаторское движение имеет
своего отца-основателя. Его взгляды настолько противоречат позициям современников,
что он уходит с горсткой учеников в будущее, не понятый своими современниками.
Только его победившие последователи через многие годы возносят личность основателя
движения на пьедестал. Но тогда безжалостное время уже стерло черты первоначального
облика, превратив реального человека в легенду» (цитировано по сайту «Татарская
электронная библиотека» в Интернете). Эти слова ученого, написанные о А. Курсави,
можно с уверенностью отнести и к его учителю – Ниязкули ал-Лебаби ат-Туркмени.
Действительно, знаменитый татарский религиозный реформатор, тонкий знаток
мусульманского права, талантливый педагог и философ Абу Наср (Габдуннасыр) ибн
Ибрахим ибн Ярмухаммад ибн Иштирак ал-Курсави (1776–1812) получил по тем
временам превосходное образование, обучаясь в бухарском медресе «Чар Минар» (другое
название: «Медресе
Халифе Ниязкули»). Оставленное последующим поколениям
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рукописное наследие А. Курсави содержит более десяти сочинений, хотя он умер
сравнительно молодым, не достигнув даже 38-летнего возраста [См. еще: Соегов 1999].
Современный татарский ученый А.Н. Юзеев в разделе «Реформаторские взгляды А.
Курсави» своей книги, посвященной «Философской мысли татарского народа», пишет,
что в Бухаре «А. Курсави проходит курс обучения у известного ученого-суфия
накшбендийского тариката шейха Ниязкули ат-Туркмени», но «шейх ат-Туркмени не смог
его обратить в число приверженцев суфизма, хотя после четырех лет обучения А. Курсави
даже получил у него иджазу – разрешение быть суфийским наставником» (здесь и далее
нами несколько уточнено правописание личных имен – М.С.). А.Н. Юзеев, ссылаясь на
соответствующие труды Ш. Марджани, отмечает также, что «в 1808 году А. Курсави
оказывается на меджлисе у эмира Бухары Хайдара б. Масума ал-Мангыти (прав. 1800–
1826) окруженный своими противниками-традиционалистами, требующими смертной
казни (только шейх Ниязкули ат-Туркмени вступился за него). Под угрозой казни его
заставляют отказаться от своих убеждений... После этих драматических событий А.
Курсави отправляется в Хиву» [Юзеев 2007, с. 66 – 67].
В отличии от А. Курсави, письменные труды и практическая работа которого в
последующем постоянно находились и находятся в центре внимания ученых, многие
вопросы жизни и деятельности его наставника и заступника до настоящего времени
остаются в нашей стране мало разработанными или неразработанными вовсе. Так,
например, не установлена до сих пор дата его рождения, исследователями выявлены не
все его труды, которые хранятся в рукописных фондах Ашхабада, Ташкента, Казани,
Санкт-Петербурга и других городах мира, остаются пока не изученными уже известные
ученым произведения и другие вопросы, связанные с его наследием.
Первым из туркменских ученых, писавших о нем еще в двадцатые годы ХХ века,
был Абдулхеким Кульмухаммедов (1885–1931) – видный ученый-литературовед, писатель
и поэт. В его последней и бесценной книге на русском языке «Материалы по
Среднеазиатским литературным памятникам», изданной в Ашхабаде в 1931 году, находим
несколько подробных сведений по интересующему нас вопросу. Из данной работы
явствует, что наиболее полное имя знаменитого туркменского мистика, наставника А.
Курсави было Ниязкули ибн Шахнияз ибн Балта Суфи. Из работ других авторов узнаем,
что он был знаменит также под другими своими именами: Ниязкули ат-Туркмени,
Ниязкули Халифе, Ишан Туркмени, Халифе Ниязкули, Хезрети Ишан, Ниязкули Ишан.
Свои поэтические произведения на туркменском и персидском языках Ниязкули писал
под нисбой Ниязи. Отдельные его изречения были переписаны сравнительно поздно:
например, в 1915 году включенные в сочинение Назармухаммеда Бадахшани Хусейни. В
туркменской научной литературе встречаются отдельные отрывки из его поэтических
произведений.
Родом он происходил из туркменского племени эрсари (арсары), колена гызылаяк
(Халачский этрап современного Лебапского велаята Туркменистана). Далее А.
Кульмухаммедов пишет: «Прославился он в Бухаре в конце XVIII и начале XIX вв. в
период правления Мир-Масума-шах-Мурада и его сына Мир-Хайдара. В период
правления Эмир-Данияла приехал он в Бухару, где получил высшее образование. Сперва
он был мюридом Идрис-Ишана (из племени эрсари, рода кылгысты), затем мюридом
Мусахана Дехбиди (Самаркандский области). В 1222 г. хиджри – 1807 г. н.э. Ниязи
построил в Бухаре медресе» [Кульмухаммедов 1931, с. 44]. Это было новое здание мечети
и медресе «Чар Минар» с жилимы комнатами (хюджре), рассчитанные на 50 талибов,
которое среди народа имело название «Медресе Халифе Ниязкули». В начале ХХ века в
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нем работали преподаватели-прогрессисты Дамулла Ибрахим Мудеррис и Дамулла Икрам
Мудеррис – стойкие последователи Ниязкули ат-Туркмени. Примерно в это время, а
именно перед выездом в Стамбульский университет, там обучался и сам А.
Кульмухаммедов – автор цитированной выше книги.
Из числа учеников Ниязкули Ишана, наряду с А. Курсави, вышли также другие
видные личности, такие как: туркменский поэт Абдуррахман Зинхари (1790–1878) и
святой Ак Ишан, гробница которого находится в Бахарлинском этрапе (бывший
Бахарден), и он до настоящего времени пользуется большим почитанием у всего
населения Ахалского велаята Туркменистана. Не случайно французский ученый Thierry
Zаrcone в своей работе «Суфийские движения в Татарстане и Средней Азии в ХХ веке»,
помещенной в 19-м томе энциклопедии “Türkler”, упоминает Ниязкули ат-Туркмени как
признанного всеми пира (наставника) приверженцев накшбендизма в XVIII–XIX веках
[Zarcone 2002, c. 47].
Из статьи Гульнары Идиятуллиной, опубликованной в первом номере журнала
«Минарет» за 2004 год, узнаем, что у шейха Ниязкули Туркмени кроме А. Курсави был
также ряд других учеников-татар (цитируется по варианту в Интернете): «Духовные
искания, стремление к нравственному совершенствованию приводят его (А. Курсави –
М.С.) к шейху Ниязкули Туркмени (ум. 1820/21). Представитель тариката накшбендиямуджеддидия, шейх был известен как поборник чистоты Ислама, строгого соблюдения
Шариата и, благодаря безупречной репутации, пользовался в Бухаре огромным
почтением. Будучи его мюридом, Курсави в окружении шейха встретил многих своих
соотечественников, впоследствии ставших близкими друзьями, приверженцами и
популяризаторами его учения, которое назовут «маслак (путь) Курсави». За четыре года,
проведенные в общении с шейхом, окончательно установились его взгляды, оформилось
мировоззрение». Тот же автор в другой своей статье, опубликованной в журнале
«Минбар» за 2008 год под названием «Развитие татарской общественной и богословской
мысли в XVIII в.» точно определил количество его учеников: «Шейх Туркмени был
наставником по меньшей мере четырнадцати человек, многие из которых стали затем
преподавателями медресе». Как свидетельсто об известности и глубоком почтении,
которыми пользовался шейх Нийазкули среди татар, далее автор приводит следующие
строки его воспитанника поэта Абу-л-Маниха Каргалый (ум. после 1833 г.) [Идиятуллина
2008, с. 34]:
Нам-е Ниязколый, моршид-е заман
Торекмəни дию мэгьруф-е жиhан
‘Имя его – Нийазкули, наставник эпохи,
Туркмени – известно всей Вселенной’.
.
Действительно, Ниязкули Ишан Ниязи пользовался в Бухаре чрезвычайным
авторитетом. В качестве примера А. Кульмухаммедовым описывается известное уже нам
из работ Ш. Марджани следующее событие: Умер Ниязкули Ниязи в 1236 г. хиджри –
1821 г.н.э. Бухарский правитель Мир-Хайдар лично присутствовал на его похоронах, где
выразился, что в Бухаре было два эмира, из коих один умер, а один остался. Здесь он
подразумевал покойного. Из этих слов бухарского правителя можно заключить, насколько
велико было в Бухаре влияние Ниязкули-ишана [Кульмухаммедов 1931, с. 45]. Он был
захоронен в известном в Бухаре кладбище, где покоились тела таких знаменитостей
прошлого, какими являются Ходжа Исхак, Махтум Намангани и многие другие.
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Случай с А. Курсави в Бухаре в 1808 году, приведенный нами выше по книге А.Н.
Юзеева, А. Кульмухаммедов излагал кратко и в несколько ином контексте: «Ниязи был
покровителем целого ряда либеральных ученых, живших в то время. К числу таковых
относился известный татарский ученый Абу Наср ал-Курсави, обвиненный в атеизме в
Бухаре в период правления Мир-Хайдара. Благодаря содействию Ниязкули-ишана,
последнему удалось спастись из Бухары бегством» [Кульмухаммедов 1931, с. 44 – 45]. В
кандидатской диссертации М. Аннамухаммедова «Из истории литературы Восточного
Туркменистана в XIX веке: Зинхари, Аллахи, Шукури», которую он защитил в 1966 году,
и в его очерке «Ниязкули Ниязи», включенном во второй том (книга вторая) «Истории
туркменской литературы» (Ашхабад, 1976) наряду с некоторыми другими данными, в
основном, приводятся те же сведения, которые содержатся в указанной книге А.
Кульмухаммедова.
В цитированной выше статье Гульнары Идиятуллиной находим более подробное
описание упомянутого выше события с изложением основных его этапов и причин: «По
прошествии некоторого времени Курсави вновь отправляется в Бухару... Бухарские улемы
считали обязательным придерживаться одного из мнений ученых прошлого, что число
божественных атрибутов – семь или восемь, однако Курсави не поддерживал их.
Единственный путь, утверждал он, заключается в использовании по отношению к Богу
тех определений, которые были даны Им Самим в Коране. В Коране же не говорится об
ограничении их каким-либо числом и не устанавливается различие между сущностными и
несущностными атрибутами Бога. Взгляды Курсави вызвали острое недовольство
определенной части бухарских улемов. Устроенное в месяце сафар (апрель) 1808 г. по
этому случаю собрание (меджлис), на котором присутствовал сам эмир Хайдар, ставило
целью выяснение богословских убеждений татарского улема. Итогом стало издание фетвы
(богословско-правовое заключение), согласно которой любой мусульманин, не
признававший семь или восемь божественных атрибутов, считался вероотступником и
подлежал смертной казни. Фетва была подписана видными улемами и муфтиями, включая
эмира. Однако, несмотря на фетву, казни Курсави не последовало. Шейх Ниязкули
открыто выступил в защиту своего ученика и даже угрожал возмутить народ против
эмира, если тот немедленно не освободит его. В итоге мятежного улема вынудили
отречься от своих слов, сочинения его были публично сожжены, улицы Бухары
огласились криками о запрещении под страхом смерти держать у себя в доме эту
«крамолу». Курсави по совету шейха тайно бежал из города».
В этой связи здесь хотелось бы в форме лирического отступления специально
констатировать, что в результате необоснованной репрессии в годы сталинизма видных
ученых, писателей и других деятелей национальной культуры, в том числе А.
Кульмухаммедова, многие страницы истории духовной культуры туркменского народа
были незаслуженно забыты. К ним постепенно стали возвращаться лишь после
«хрущевской оттепели». Но упущенное туркменскими учеными было нелегко наверстать,
особенно в области изучения истории религии и суфизма, в целом, и жизни и
деятельности Ниязкули ат-Туркмени, в частности. Приобретение Туркменистаном
государственной независимости, особенно возобновление своей работы в 2007 году
Академии наук Туркменистана ознаменовалось началом нового этапа в развитии
туркменской науки.
Изложенные выше данные позволяют утверждать, что, являясь «покровителем целого
ряда либеральных ученых», в первую очередь был таковым сам Ниязкули-ишан
Туркмени, и он является важной фигурой в истории развития религиозного
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реформаторства в Средней Азии и Поволжье в XVIII–XIX веках. Об этом
свидетельствует, в частности, работы отдельных турецких авторов.
Турецкий ученый Аhmet Kanlıdere в своей статье, опубликованной в 1997 году, также
считает Ниязкули Ишана ат-Туркмени шейхом братства муджеддидия, которое является
реформаторским ответвлением накшбендийского тариката [Türkiye 1997, с. 94]. Основали
муджеддидие, позднего накшбендизма, уроженец Ренджаба, шейх Гулам-Али Абдуллах
Делхеви и его последователь Рауф Ахмет Муджеддиди в Индии. Именем последнего в
последующем названо данное реформаторское ответвление накшбендийского тариката
[См. еще: Соегов 2000]. Следует особо отметить, что слова «муджеддидие» и
«джадидизм» в арабском языке имеют общий корень.
Небезынтересно будет узнать, что муджеддидие, основанное в Индии, нашло своих
приверженцев в Средней Азии в XVIII–XIX веках в лице Ниязкули-ишана ат-Туркмени и
его учеников, а тарикат кубравия, который основал великий шейх из Кунья-Ургенча
Неджмеддин Кубра (1145–1221) в XII-XIII веках, в настоящее время, согласно данным
посольства Индии в Ашхабаде, имеет очень широкое рапространение среди индийских
мусульман. После создания шейхом Бахаведдином Накшбенди (1319– 1389) в XIV веке
нового тариката в Бухаре, существовавшие до этого в Средней Азии тарикаты (ясавие,
кубравие и другие) вошли в его состав и растворялись в нем, имея общее название
накшбендие (накшбендизм) [См. еще: Söyegov 2000].
Среди туркмен, особенно лебапских и марыйских, до настоящего времени живы
рассказы о чудесах, сотворенных Ниязкули Ишаном. Одна из таких легенд, которую
записал и опубликовал на страницах периодических изданий фольклорист Умюр Эсенов,
посвящена истории как не просвещенные невежды устроили странную проверку святости
тогда еще молодого ишана. Они в тайне от ишана приготовили плов из риса и кошачьего
мяса и подали на его стол. Ниязкули Ишан не стал есть плов, а кончиком своего среднего
пальца постукивал об край тарелки с полным гарниром из риса и жаренного кошачьего
мяса, тихо сказав при этом: «Встань, божья тварь, и уходи прочь!». Рассказчики уверяют,
что после этого, действительно, кошачье мясо заново превратилось в большого живого
кота, который быстро выпрыгнув из тарелки, мяукнув, ушел прочь [Cм. еще: Söyegov
2004, c. 1–5]. Все это говорит о том, что историческая личность Ниязкули Ишана
оставила в народной памяти глубокий след и, в последующем, став фольклорным
материалом, превратилась в легендарно-религиозный образ.
Ниязкули Ишан ат-Туркмени, являясь шейхом муджеддидистов-накшбендистов,
носил также высший религиозный титул Бухары – сан «Халифе», который соответствовал
титулу «Шейх-ул-Ислам» в Османской империи. Практически он был вторым лицом
после правителя-эмира. Несмотря на занимаемое высокое положение в государстве, он не
был высокомерным человеком. Ходил пешком по селам и городам страны, встречался с
простыми единоверцами, прислушивался к нуждам и чаяниям народа. Содействовал
открытию на местах новых мектебов и медресе. Каждый год, выезжая из Бухары,
определенное время жил в родном селе Кызылаяк, что на правом побережье Амударьи. В
подобие древним огузским камам-шаманам и в отличии от других мусульманских
мистиков, он ходил среди народа в национальной мужской одежде, которую носили
туркменские аксакали-яшули. Об этом и некоторых других сторонах жизни Ниязкули
Халифе рассказывается в одноименной большой статье современного религиозного
деятеля, переводчика Корана на туркменский язык Ходжа-Ахмеда Ахуна, которая была
опубликована на страницах июльских и августовских номеров газеты «Watan» за 1997 год.
6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

Наслышанный о славе шейха Ниязкули Ишана однажды из Западной Туркмении к
нему в Кызылаяк приехал сам Махтумкули Фраги (1733– 1812) – великий туркменский
поэт-классик. Дошедшая до нас народная молва гласит: их непосредственная встреча по
неопределенной причине не состоялась, но состоялась между ними заочная переписка в
стихах. Сохранилось из этой переписки только одно стихотворение Махтумкули Фраги в
рукописном варианте. Существует разного рода легенды, порою взаимоисключающие,
которые содержат рассказы об отношениях этих двух великих туркмен между собой [См.:
Соегов 1998].
Из суфийской поэзии Ниязкули Ниязи характерным является следующее его
двустишие, которое посвящено Всевышнему (подстрочный перевод наш – М.С.):
Ей жемалын бир гёруб, хайран-и зар болдум санга,
Мубтелалык шиддетинден бимыдар болдум санга.
‘О, увидев твой бесподобный лик лишь однажды, в единственный раз,
Я могучей силой привязанности навсегда и тяжело заболел тобой’.
Ниязкули ат-Туркмени был не только большим суфийским поэтом, превосходными
являются также его переводы из персидской поэзии, особенно стихов великого шейха
Мевлана Джелал-ед-Дина Руми (1207–1273), основателя тариката мевлевие в XIII веке в г.
Конья (Турция). Рукопись одной небольшой поэмы Джелал-ед-Дина Руми в переводе
Ниязкули Ниязи на старотуркменский язык А. Кульмухаммедов приобрел у
амударьинских туркмен (современный Лебапский велаят) летом 1928 года и включил ее
описание в упомянутую выше книгу [Кульмухаммедов 1931, с. 44–45], изданную в
Ашхабаде в 1931 году на русском языке. Другая рукопись данного произведения в свое
время была увезена в Санкт-Петербург акад. А.Н. Самойловичем (1880–1938). В
настоящее время
список, приобретенный А. Кульмухаммедовым, хранится
в
Национальном институте рукописей Академии наук Туркменистана (инв. Е 45) и
представляет собой всего 208 строк месневи, написанных почерком насталик на семи
страницах самаркандской бумаги. В последних строках находим необходимые сведения
об их авторе, переводе и переводчике (подстрочный перевод наш – М.С.):
Битмиш эрди фарси молла-и Руми,
Мунга ажиз гелерлер Турк кавми.
‘ Написал это произведение мулла Руми на фарси,
Поэтому тюркский народ бессилен в понимании его’.
Муны асан кылыбдур Турк илиге,
Мубеддел кылдым аларнынг тилиге.
‘Я сотворил легкость для тюркского народа,
Переведя данное произведение на их язык’.
Гариб мисгин Нийази: «Йа Илах-а!
Ки кылма шерм-и сари ушбу дунйага!».
‘Молвит бедный и несчастный Ниязи: «О, Единосущный!
Не дай опозориться мне пред этим бренным миром!»’.
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Полностью данная поэма Джелал-ед-Дина Руми, которая переведена в свое время
Ниязкули Ниязи на старотуркменский язык, была опубликована нами c соответствующим
предисловием в двух номерах еженедельника «Zaman–Türkmenistan» от 21 и 28 августа
2004 года под названием «Ummatym», а затем в 2010 году в Турции на страницах Ежурнала «Zeitschrift für die Welt der Türken» (ZfWT) как приложение к своей статье «Bir
Mevlana mesnevisinin Buhara’da yapılan Eski Türkmençe çevirisi, çeviricisi ve araştırmacısı»
[Söyegov 2010, c. 38–59].
Cледует специально оговорить, что почти для многих авторов цитированных выше
работ, особенно для туркменских ученых, основным источником сведений о Ниязкули
Ниязи ат-Туркмени послужили всего две книги, а именно: «Тухфет аз-за’ирин» Наср-едДина ал-Ханафи ал-Хусайни ал-Бухары (Новая Бухара – Каган, 1910) и Сборник,
посвященный столетию со для рождения Шихабеддина Марджани и изданный в Казани в
1915 году. Но имеются другие ценные, но еще неизданные, источники. Так, например,
Анке фон Кюгельген об одной из таких очень полезных рукописей, в частности, пишет,
что «отдельные черты чтеца Корана и адепта Муджаддиди Нийазкули (Пир-и дастгир, ум.
в 1238/1820-21 г.) вырисовываются при чтении Макамат-у хазрат-у мшан халифа
Нийазкули. Макамат является собранием описаний достоинств, а также принадлежащих
ему сентенций и наставлений… Они записаны его учеником Мухаммад-Назар Бадахшани
Хусайни с целю оправдания Нийазкули от клеветнических измышлений
недоброжелателей и сохранения его «священных слов» в качестве проявления
божественного знания» [Кюгельген 2001, с. ]. Немало сведений о нем содержат также
рукописи подробной агиографии «Лутф-и бузург», составленной в 1258/1842 году Мир
Саадаталлахом.
Как следствие не изученности личности и наследия Ниязкули ат-Туркмени в
Интернета иногда появляются рекламные сайты, например, по туризму, где набожного
шейха, служителя Аллаха называют богатым торговцем-путешественником. Для
наглядности приведем следующую цитату: «Интереснейший памятник архитектуры,
медресе Чор-Минор («Четыре минарета») находится в северо-восточной части Бухары.
Оно было построено в 1807 г. на деньги богатого туркменского торговца и
путешественника Халиф Нияз-Кула, который побывал в Индии и был очень впечатлен
знаменитым мавзолеем Тадж-Махал. Прибыв в родной город, он возжелал построить в
Бухаре что-то подобное. Собственноручно сделав наброски, он призвал зодчих и
астрономов и распорядился сделать расчеты, что бы построенное здание отвечало двум
запросам. Первое – оно должно быть по звездной карте на Шелковом пути, чтобы все
туркмены, торгующие и путешествующие, хоть раз в жизни пришли и остановились в
нем. И вторым условием стало задание зодчим. Им вменялось архитектурными формами
рассказать потомкам, что части света, как и все люди равны, что у всех одно небо над
головами, под ногами одна земля, а над всеми единый Бог». [См.: http://www.asiatravel.uz/uzbekistan/cities/bukhara/chor-minor-madrasah/ (23.11.2011)]. Тем не менее, здесь
хорошо сказано о цели построения медресе. Можно с уверенностью констатировать, что
именно в данном медресе обучались в свое время и Берды Кербабаев, и Караджа Бурунов,
и Мухаммет Гельдыев, и Аллакули Караханов, и Абдулла Геленов и другие деятели
Туркменистана в начале ХХ века.
1-2 декабря 2011 года в Ашхабаде состоялась Международная научная конференция
«Бахаведдин Накшбенди и суфийская литература», патронажем которой выступил
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В данном научном форуме
наряду с туркменскими учеными участвовали их коллеги из разных стран мира, начиная с
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Кореи, Индии и Китая, кончая с Англией, США и Новой Зеландией (всего более 100
участников). Участник конференции из Узбекистана Камилджан Рахимов (г. Бухара),
который выступил с интересным докладом на тему «Сравнительно-типологический
анализ суфийских тарикатов (орденов) Ясавия и Накшбендия», сообщил нам, что на
фундаменте медресе «Чар Минар» высечено двустишие, принадлежащее великому
Абдурахману Джами.
В заключении хочется надеяться, что в будущем научные сотрудники из числа нашей
талантливой молодежи путем анализа большого количества первоисточников будут
проводить более глубокие и всесторонние исследования, посвященные жизни и
деятельности Ниязкули ал-Лебаби ат-Туркмени, а также вводить в научный обиход все его
рукописные труды, Курсави и другими своими учениками на ниве мусульманского
образования Бухары подготовил необходимую и благодатную почву для возникновения в
будущем прогрессивного джадидского движения, охватившего уже в начале ХХ века
многие стороны общественной тюркских народов. Богобоязливый джадидизм, как
известно, в отличие от последующего за ним безбожного социализма, наметил своей
целью не классовую борьбу, а эволюционное развитие общества и нации, а также
создание и укрепление новой государственности на основе не узкоклассовых интересов, а
общенациональных приоритетов. Но это тема уже для другой работы.
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BATI-DIŞI MÜZİK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ
MÜZİK EĞİTİMİ DİSİPLİNİNE NE KAZANDIRABİLİR?
“ROMAN MÜZİK EĞİTİMİ ÖRNEK DURUMU” ÜZERİNE KÜLTÜREL VE
PEDAGOJİK BİR ANALİZ

Prof. Dr. Turan SAĞER1

Yrd. Doç. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ2

ÖZ
Bu çalışma, 5. yy. dan itibaren anavatanları Kuzeybatı Hindistan’dan düzenli
aralıklarla çıkarak dünyanın dört bir yanına dağılan ve geçimlerini ağırlıklı olarak profesyonel
müzisyenlikten sağlayan göçebe bir etnisite olan Roman halkının müzik eğitimini kritize
etmek üzere oluşturulmuştur. Roman müzisyenlerin kullandığı eğitsel yöntemin belirli
noktalarda çağdaş eğitim için uygulanması üzerine felsefi bir kritik yapmak hedeflenmiştir.
Öncelikle eğitimin nasıl bir bilim olduğu ve niçin Batı çıkışlı olduğu üzerinde
durulmuştur. Müzik eğitimi biliminin tek bir kültürün ürünü olması durumunun, Batının
köklü kültürel mirasının sağladığı avantajlarının yanı sıra bir takım dezavantajları da olduğu
ve bu dezavantajların, alternatif kültürlere dayalı müzik eğitimlerinden devşirilen bir takım
yöntemlerle aşılabileceği üzerinde durulmuştur.
Yine Roman müzik kültürüne ve kültürel aktarım/eğitim yöntemine ilişkin farklılıklar
ve olumlu noktalar, alternatif bir müzik eğitimi oluşturabilme bağlamında ele alınmış ve bu
anlamda Roman müzik eğitiminin, birer besteci ve eğitimci olan Orff ve Suziki’ye ait
yenilikçi yöntemlere en yakın ‘etnik bir yöntem’ olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: 1) Batı Müzik Eğitimi, 2) Batı-Dışı Müzik Eğitimi 3) Roman
Müzik Eğitimi, 4) Orff Yöntemi 5) Suziki Yöntemi
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NON-WESTERN METHODS OF MUSIC TRAINING
WHAT CAN WE BRING INTO THE DISCIPLINE OF MUSIC TRAINING?
A CULTURAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS ON THE “CASE OF ROMANIAN
MUSICAL TRAINING”
ABSTRACT
This study is aimed to criticize the musical training tradition of Romanian people,
a nomadic ethnicity group who moved from the northwest India to nearly every corner of the
world in the 5th century and has earned their keep mostly on professional music. It suggests a
philosophical critic on applying the training method used by Romanian musicians into
contemporary training at certain points.
Initially, it is explained as to what kind of science the training is and why it
descends from the west. It is also described that attributing the science of musical training to
only one specific culture results in some advantages provided by the rooted-cultural heritage
of the west as well as several disadvantages, and that these disadvantages would be solved out
via certain methods permuted from musical teachings based on alternative cultures.
The useful points and differences concerning Romanian culture of music and cultural
transmission/training methods have all been touched in the context of creating an alternative
musical training, and in this respect Romanian musical training is assigned to be ‘an ethnical
method’ closest to the innovative methods by Orff and Suzuki who are composers and
educationalists.
Key Words: 1) Western Music Education, 2) Non-Western Music Education, 3)
Romany Music Education, 4) The Orff Method 5) The Suziki Method
1. GİRİŞ
1.1.

Müzik Eğitimi Üzerine: Müzik Eğitiminin Batı Kültürü Çıkışlı Olmasının

Sosyo-Kültürel Nedenleri Nelerdir?
‘Terbiye’, ‘yönlendirme’, ‘yetiştirme’, ‘geliştirme’, ‘şartlandırma’, ‘uygulama’,
‘alıştırma’, gibi birçok anlama geçebilen ‘eğitim’ ya da ‘eğitim bilimi’, Batı çıkışlı bir
akademi disiplinidir (Çelikkaya, 2009: 19-22). Batılının, klasik Antik felsefi dönemden bu
yana, tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da bir felsefe geliştirdiğini bilmekteyiz.
2
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Eğitim biliminin bir devamı olan müzik eğitimi de, Batı kökenli bir gelenektir. Çünkü kökleri
Antik Yunan filozoflarının düşüncelerinden filizlenmiştir. Batı müziği teorisinin temellerinin
Pisagor tarafından atıldığı zaten bilinmektedir. Bunun yanı sıra başta Platon’un Devleti ve
Aristoteles’in Politikası olmak üzere birçok klasik yapıtta, müzik eğitiminin ne şekilde
verilmesi gerektiği üzerinde öngörüde bulunulmuştur. Başlangıcı Klasik Antik döneme
dayanan müzik eğitimi felsefesi, daha ileriki dönemlerde gelişim aşamasındaki bireyler
üzerinde yapılan ölçme-değerlendirme testlerinin ve anketlerin de etkisiyle, zaman içinde
akademik bir olgunluğa ulaşmıştır.
Müzik eğitimi Uçan tarafından “Temelde bir müziksel davranış kazandırma, bir
müziksel davranış değiştirme ve ya bir müziksel davranış değişikliği oluşturma, bir müziksel
davranış geliştirme süreci” olarak tanımlanır (1997: 14). Müziğin eğitimsel işlevleri ya da
hedefleri ise, aynı yazar tarafından ‘eğitim aracı’, ‘eğitim yolu-yöntemi’ ve ‘eğitim alanı’
biçiminde gruplandırılmıştır (a.g.e. : 13). Bu amaçlara hitap eden Batı müziği eğitiminin bir
misyonu da, bireyi Batı müzik kültürü alanında eğitmektir. Bu geleneğin yukarıda anılan ileri
aşaması olan müziğin ‘eğitim alanı’ işlevi içinde, Batı ses sistemlerinden armoniye; çalgısal
performanstan besteleme tekniklerine; müziğin Batı kültüründeki felsefi algılanışından
mitolojik öğelerin Antik Dönemde tragedyalar, Rönesans Dönemi’nde operalar için
kullanımına kadar birçok öğe yer alır. Bu nedenle, Batılının müzik eğitimi bilimi içinde kendi
kültürel mirasını kullanması oldukça doğaldır.
Ancak Chopin’in Polonezlerinden Brahms’ın Macar Danslarına; Dvorak’ın Çek
ezgilerinden Copland’ın Amerikan yerlilerinin ezgilerinden esinlendiği Süitlerine ve ya
Gerswin’in caz etkisindeki Mavi Rapsodisinden Bela Bartok’un yerel ezgilerden etkilenerek
oluşturduğu ‘Mikro Cozmos’ adlı piyano çalışmalarına kadar burada sıralayamayacağımız
birçok eser, aslında yerel müzik mirasından klasik müziğe kazandırılmış birer değerdir. Bu
olguyu, başka bir deyişle etnik öğelerin klasik Batı müziği potasında eritilmesi ve ya Batı
müziğine adapte edilmesi olgusunu Elliott, ‘amalgamationist’ (alaşımcı/bütünleştirmeci) bir
uygulama olarak adlandırır. Bu duruma yazar, etnik nitelikli caz türünü Klasik Batı müziğine
bir gereç olarak edindiren caz etkisindeki Ravel, Milhaud, Stravinsky, Hindemith, Copland,
Ives, Gershwin ve Bernstein gibi bestecileri örnek gösterir (1995: 291). Yerel müzik
mirasından Batı klasik müziğine alternatif gereçlerin kazandırılması olgusu, bu çalışmanın
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yazarlarına göre Batı müziğine kazandırılmış etnik bir değerdir. O halde şu soruyu sormak
gerekir: Alternatif müzik eğitimi yöntemleri, müzik eğitimi disiplinine ne kazandırabilir?
2. BULGULAR
2.1

Batı Müzik Eğitiminin Kritiği: Alternatif Müzik Eğitimi Yöntemleri,

Müzik Eğitimi Disiplinine Ne Kazandırabilir?
Dünya’daki ulusalcı akımların tümü, Romantik akımın bir devamı olmuştur.
Armaoğlu, Romantik-klasik çatışmasını şu biçimde ifade eder: “1820’lerden itibaren,
Romantikler ile şekle ağırlık veren klasikler arasında esaslı bir mücadele başlamıştır.
Gerçekte bu mücadele, muhafazakârlık ile liberalizm arasında cereyan eden bir çatışma idi”
(2006: 114). Bu, bütün dünyada palazlanan ulusalcı akımların sayesinde olmuştur. Bu
dönemdeki Romantizm ve devamında cereyan eden ulusalcı akımlar,

dünyanın kültürel

açıdan Batı merkezlilikten (Westcentrisism) kurtulmaya başlamasının bir başlangıcı idi.
Dünya Savaşları sonrası Batı-dışı kültürlerin araştırılması için antropoloji ve
etnomüzikoloji disiplinlerinin kurulması, günümüzde hemen hemen tüm Batı-dışı kültürlerin
kültür endüstrisine katılması ve kitle iletişim olanaklarının bölgesel kültürlere ulaşmayı
kolaylaştırması, Batı merkezli dünya algısının yavaş yavaş ortadan kaldırılmasında etkendir.
Kültür endüstrisinin ilk ürünleri, II. Dünya Savaşı sonrası ABD’de ve İngiltere’de
ortaya çıkan ‘pop art’ akımı ve onun uzantısı olan pop müzikti: “Bu yeni kent kültürüne
dayalı sanat, endüstriyel kentin sokaklarında oturan bireyin ilgilendiği bir tür sanattır ve adı
da ‘pop art’ tır” (Turani, 2010: 711). Frith, endüstrileşmenin tüm olgular gibi müziği de
kapsamasının, popüler müzikteki endüstrileşmenin nedeni olduğunu savunur (2000: 71).
Dolayısıyla günümüzde kültür endüstrisine kazandırılmış olan yerel kültürler ve bir parçası
olan bölgesel folk müzikleri, Batı merkezlilik algısını yerinden oynatmıştır. Artık Balkan,
Latin ya da Afrika folk müzikleri, ya kültür ürünlerinin satışa sunulduğu mağaza raflarında,
ya da bizi internet medyasına kavuşturacak olan bilgisayar klavyesi kadar yakınımızda yer
almaktadır.
Dolayısıyla günümüzde müzik eğitiminde Batı merkezliliğe karşı olan yazarların da
sayısı artmaktadır. Örneğin Elliot, Music Matters: a New Philosophy of Music Education
(Müzik Meseleleri: Müzik Eğitimi Üzerine Yeni Bir Felsefe) adlı çalışmasının tümünde,
klasik Batı müziği eğitimini kritize etmiş ve alternatif kültürlerin varlığından hareketle, yeni
4
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bir müzik eğitimi felsefesi ve müfredatı önermiştir. Elliot, klasik müzik müfredatlarını,
yalnızca Batı Avrupa klasik geleneğinin ve beğenisinin bir uzantısı olması dolayısıyla
‘asimilasyonist müfredat’ olarak değerlendirmiştir (1995: 291).
Batı Avrupalının müziğe yaklaşımının hem eğitsel, hem de performatif anlamda
birtakım açmazları bulunmaktadır. Dolayısıyla

“Batı merkezli dünya algısının ortadan

kaldırılması” kavramı, elbette köklü Batı kültürel mirasının tamamıyla yadsınması olarak
değil; kültüre bölgesel bir göreliliğe sahip olduğu gerçeğinden hareketle yaklaşılması, farklı
kültürel algıların anlamlandırılarak çok boyutlu bir vizyona sahip olunması ve bu vizyonun
yalnızca kültür araştırmalarında değil, aynı zamanda eğitim bilimleri de dâhil olmak üzere
hayatın her alanında kullanabilmesi olarak ele alınmalıdır.
Dolayısıyla bu bağlamdaki bir çalışma, etnomüzikoloji ve müzik eğitimi alanları
üzerine inter-disipliner bir yeniden tartışmayı gerektirir. Phelps, etnografik, naturalistik, alan
çalışmasına yönelik, yorumcu ve pozitivistik bir niteliğe sahip olan nitel (qualitative)
araştırma yöntemlerinin her disiplin için olduğu gibi, eğitim disiplini için de geçerli olduğu
üzerinde durmuştur. Yazar, nitel araştırma yöntemlerinin antropoloji ve sosyolojide olduğu
gibi ‘alan çalışması’, ‘katılımcı gözlem’, ‘görüşme’, ‘felsefi sorgulama ve yorumlama’ gibi
yöntemlere sahip olduğunu vurgulamıştır (Phelps ve diğ., 2005: 79-80). Hem müzik eğitimi
üzerine felsefi bir kritik yapmak, hem de etnik nitelikli müzik eğitimini sorgulamak
amaçlandığı için, etnomüzikolojiyle karşılıklı bir ilişki içinde bulunan bu çalışmada da nitel
araştırma yöntemleri kullanılacaktır. Bu tür çalışmalar, ileride görüleceği üzere yalnızca
Roman müzik kültüründen değil, diğer müzik kültürlerinden de yöntemsel açıdan yeni şeyler
devşirilmesi ve eğitim bilimine kazandırılması aşamasında iş görecektir.
Öncelikle Batı kültürünün bağlamsal bir devamı olan Batı müziğine ait eğitimin belirli
açmazlarını burada kritize etmek gerekir: Müziğin sözden, yazıdan ve diğer sanatlardan en
büyük farkı, enstantane ve senkronize bir biçimde icra edilmesidir. Müziğin bu biçimde icra
edilmesi, onun doğaçlanmasına, ezgilerinin farklı varyasyonlarla işlenmesine ve biçemsel
yorum farkına açık olmasına neden olur. Bu performans koşulları, aslında müziğin doğasını
oluşturur.
Batılının erken yaşlardan itibaren notaya bağımlı olarak müzik eğitimi almasının
birtakım sosyo-kültürel nedenleri ve haklı gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlardan biri,
Batılının bestecilerini kült olarak kabul etmesi ve Onlara büyük bir değer atfetmesi nedeniyle
5
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bestecilerin ruhlarından çıkan her müzikal düşünceyi kayıt altına alma istemleridir. Bach’ın
konçertoları, kantatları ve diğer yapıtları; Brahms’ın keman konçertoları; Verdi’nin operaları,
Beethoven’in senfonileri ve daha pek çok eser,

bestecileriyle birlikte anılan muazzam

yapıtlardır. Bu yapıtların notaya alınması, hem çok sesli eserlerin unutulmaması, hem
Batılının kendi değerlerine sahip çıkması ve bestecilerini anıtlaştırması için bir gerekliliktir.
Batılının notayı bu kadar aktif kullanmasının nedenlerinden diğeri ise endüstriyel
yaşam nedeniyle tüm hayatını standartlaştırma ve kontrol altına alma istemidir. Hâlbuki Batıdışı topluluklar, müziklerini müziğin bölgesel farklılıkları içeren doğasına uygun olarak icra
etmektedir. Dolayısıyla bizim müzik yazısı olarak adlandırdığımız nota, bestecilerin
eserlerinin ya da anonim mirasa ait eserlerin unutulmamasını sağlamak gibi bir işleve sahip
olsa da, müziğin enstantanelik ve senkronizasyonuna ilişkin olan doğasıyla çelişkili bir durum
arz eder. Bu nedenlerle notanın; yaratıcılığı, hüneri, yorumu, belleği ve doğaçlama yeteneğini
kısmen öldürdüğünü burada vurgulamamız gerekir. Çünkü beynin işitme/algılama,
performansa katılma/kendini topluluğa uydurma, ritmi/tempoyu ayarlama, vokal/çalgısal
performans gösterme gibi birçok işi aynı anda ve kısa bir sürede yapması gereken bir anda,
yalnızca yazıya alınmış bir eseri seslendirmek ve aynısını çalabilmek için deşifre yapmaya ve
partitur okumaya odaklanması, gerçekten o anki duygu yoğunluğuyla gerçekleştirilebilecek
olan enstantane yaratıcılığa vurulmuş bir darbedir.
Hint ragalarının, Türk sanat müziğindeki taksimlerin veya halk müziğindeki uzun hava
ya da ağıt olarak tabir edilen doğaçlamaya dayanan tüm serbest ritimli türlerin notaya
alınamamasının bir nedeni de onlara ait duygu yoğunluklarının notaya sığdırılamamasıdır.
Batı kültüründe notayla eğitimin küçük çocuklar üzerindeki en büyük olumsuz etkisi,
onların işitsel, dilsel ve bilişsel hünerlerini teorik değil pratik bir biçimde, yani duyarak
artırabilmeleridir. Bu nedenle oyunla müzik eğitimini öngören çocuk merkezli Orff
eğitiminde çocukların işitmeye yönelik becerinin geliştirilmesi önemli bir esastır. Bu doğal
yöntemin, bilhassa çok erken yaşlarda müzik alanında başlatılması gerekmektedir. İleriki
yaşlarda verilecek bir müzik eğitiminin semeresi ancak o zaman alınabilecektir. Dolayısıyla
küçük bir çocuk çalgıya başlatılırken, işe direk olarak kulak ve çalgı eğitiminin temeli olan
‘ritim çalma’ yöntemiyle kulaktan başlanması, notanın ise yaşın ve müzik eğitiminin ilerleyen
aşamalarında ortaya çıkarılması gerekmektedir.
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Okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarının eğitiminde Suzuki yönteminin
kullanılması da, dolaylı olarak notalı müzik eğitimi yönteminin dışarıda bırakılmasını
gerektirir. Çünkü Suzuki yönteminin felsefesi, tüm kültür ürünleri gibi müzik eğitimi
yöntemini de anadil eğitimine benzetmekte yatar. Kültür ürünlerinin çok büyük bir yüzdelik
dilimi, söz yoluyla devinmektedir. Birçok kültür bilimcisi ve dolayısıyla etnomüzikologlar,
kültürün doğasına ilişkin bu gerçeği bilerek hareket etmektedirler. İşte bu, bir eğitimci olarak
Suzuki’nin de kavramış olduğu bir gerçektir. Kültür söz yoluyla öğrenilir, aktarılır ve
devindirilir; aynı şekilde müzik de. Bunu Suziki’nin müzik eğitimini dil eğitimine benzettiği
şu ifadesinden görmekteyiz: “…Osaka’daki çocuklar, zor olan Osaka lehçesiyle konuşur.
Bizler Tohoku lehçesini taklit edemeyiz, fakat Tohoku’daki çocuklar bu lehçeyi konuşurlar”
(Suzuki, 2010: 1).
Batı-dışı kültürlerdeki gibi müzik eğitiminde notanın tamamıyla dışarıda bırakılması
değil de, müzik eğitiminde notaya olabildiğince geç başlanılması konusunda müzik
eğitimcileri hemfikirdirler: “İlköğretim I. Kademede öğretilecek bütün şarkılar kulaktan
öğretilmelidir. Nota öğretiminin başladığı daha sonraki sınıflarda da uygun olan şarkıların
kulak yoluyla öğretilmesine devam edilmelidir” (Yıldız, 2002: 46).
2.2. Kültür-Eğitim İlişkisi Bağlamında “Roman Müzik Eğitimi”: Roman Müzik
Eğitiminden Ödünç Alınabilecek Yeni Müzik Eğitimi Yöntemleri Neler Olabilir?
Batı-dışı müzik eğitiminin bir örneği olan Roman müzik eğitiminin Batı müzik eğitimi
yöntemlerine kazandırılabilmesi için, her şeyden önce Romanların genel karakteristiğinden ve
Roman kültürünün bir devamı olan Roman müziğinin nasıl bir müzik olduğundan yola
çıkmak gerekir.
Roman halkının Kuzey Batı Hindistan kökenli olduğu ve anavatanlarından 5.-13.
yy.lar arasında belirli aralıklarla göç ettikleri ve bulundukları yerlerde farklı kültürel
davranışları nedeniyle dışlandıkları konusunda birçok araştırmacı hemfikirdir (Özkan, 2000:
12-13; Arayıcı, 2008: 26). Bu etnik topluluğun müzik performansındaki başarısı, yalnızca
göçer-konar yaşantılarından kaynaklanan meslek seçimlerinden değil, gelmiş oldukları Kuzey
Batı Hindistan’da kast sisteminin en alt tabakasında yaşamlarını müzisyen olarak
sürdürmelerinden de ileri gelmektedir. Bu durumu Özkan şu şekilde aktarır: “Çingenelerin dil
ve menşeleri üzerinde çalışmış olan XIX. yüzyılın en meşhur âlimlerinden A.F. Pott ve Franz
7
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Miklosich; Çingene isminin, Hint kast sisteminin en alt tabakasının müzisyen ve şarkıcıları
olan “doma” ve ya “domba”lardan geldiği görüşündedirler” (2000, 3). O halde müzik ve
müzisyenlikle bu kadar ilgili bir etnisiteden çağdaş müzik eğitimine kazandırılabilecek farklı
öğretim yöntemleri ele alınmadan geçilmemelidir.
Roman müzik kültürü genel hatlarıyla betimlenmeden önce, müziğin Roman yaşamı
içindeki yeri ve dolayısıyla Romanlardaki öğretim-öğrenim yöntemleri öncelikle ele
alınmalıdır. Romanlara özgü bu kültürel farklılık, Roman müzik eğitimi açısından da önemli
ipuçları vermektedir.
Romanların müzikle olan bağı, her şeyden önce ekonomiktir. Bu durum, hayatın her
alanında diğer halklara oranla daha disiplinsiz görünen Romanların müzik alanında daha
disiplinli olmasını ve daha acımasız bir müzik eğitimi vermelerini sağlamıştır. Özellikle
müzisyen Romanlar, hayatlarını bu meslekle kazanmaktadırlar ve mümkün olduğunca
kendileri gibi müzisyen Romanlarla evlenme eğilimi göstererek, kendi aralarında mesleki
statüye dayanan bir kast sistemi geliştirmektedirler.
Romanların müzik kültürü ve bu kültüre bağlı eğitimleriyle ilgili olan diğer bir nokta
da, müziği ‘sözlü kültürel aktarım’ yöntemlerinden biri olan ‘usta-çırak’ ilişkisi yöntemiyle
öğrenmeleridir.

Bu yöntem, müziğin öğrenimi ve icrasında müzik yazısının, eş deyişle

‘nota’nın aktif olarak kullanılmaması anlamına gelmektedir.
Hindistan kökenli olmalarına karşın Romanlar, kültürel anlamda bir su gibi içinde
bulundukları kabın biçimini almaktadırlar: Bulundukları bölgelerin dil, mutfak, giyim vb. gibi
kültürel özelliklerinin yanı sıra, inanç ve dinsel kültürlerine bile çabucak adapte olmaktadırlar.
Bu adaptasyon durumu, müzik için daha çok geçerlidir. Çünkü müzisyenlik, Romanların
profesyonel bir biçimde hayatlarını kazanmalarını sağlayan bir etkinliktir. Dolayısıyla
Romanların profesyonel müzisyenlikten kaynaklanan bölge kültürüne adaptasyonları, Onların
kendilerine özgü tür sayısının kısıtlı olmasının temel nedenidir. Türkiye’de Roman havaları,
İspanya’da Flâmenko geleneği, Balkanlarda Tapani çalgı ensembılı, Romanların icra ettiği
kendine özgü türlerden ve ensembıllardan bazılarıdır. Romanların seslendirdiği türler,
bulundukları bölgelerin kültürüne göre görelilik taşımaktadır. Ancak seslendirdikleri türlerin
tümünün, ilerde değinilecek olan ortak biçemleri ve yordamları vardır.
“Romanların müzik pedagojisi, okulluluk değil alaylılık esasına dayanır. Romanlar
çocuğa müziği öncelikle ritim yoluyla öğretmektedirler. Erkek çocuklar ritim duygusunu ses
8
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çıkaran tencere tava gibi çalgıları birbirine çarparak, kızlar da bu ritme uygun olarak dans
ederek öğrenmektedirler” (Kılınçer, 2012: 40). Kılınçer, Malatya’da yaşayan Roman kökenli
müzisyenler olan Molla Bıkcan ve Abidin Bıkcan ile yaptığı görüşmelerden (2011- Malatya)
yola çıkarak, erkek çocukların belirli bir yaştan sonra tencere-tava yerine ritim çalgılarını,
daha sonra ise hem daha iyi bir kazanç elde edebilme, hem de gurubun şefi olabilme gibi
avantajlara sahip olabilmek için öncelikle keman, daha sonra klarnet, kanun gibi ezgi
çalgılarını kullanarak olabilecek en erken yaşta öncelikle babalarının ve ya ağabeylerinin
çaldığı gruplarda onların yanında, daha sonra kendi kurdukları guruplarla müziğe profesyonel
olarak başlayıp canlı performanslarla eğitimlerine devam ettiklerini ifade etmektedir (a.g.e.:
40-41). Başka bir deyişle Romanların müzik eğitimlerine başladıkları yer aile ocağı, devam
ettikleri yer ise profesyonel müzisyenlik yaşamlarını başlattıkları sahnelerdir. Romanlarda
müzik eğitimi, çok küçük yaşlarda ve ekonomik zorunluluklarla başlamaktadır. Böylelikle
hem işitme yetenekleri, hem de çalgı hâkimiyetleri erken yaşta geliştiği için, dinledikleri
ezgileri ve ritimleri kolaylıkla çalabilmektedirler.
Roman çocuklarının çalgı dışında oyuncakları yoktur. Daha doğrusu, Roman
ailelerinin çocuğun bilişsel gelişimini sağlayacak olan oyuncaklara ayırabilecek bir
maddiyatları yoktur. Ancak Romanların bu açığı telafi edebilecekleri çok önemli bir mübadili
vardır: ‘Çalgılar’. Romanların bu yönteminden çıkarılacak sonuç, bu halkın müzik eğitiminin
yaşayan bir yöne sahip olduğu gerçeğidir. Eş deyişle Roman halkı, müziği yaşayarak, hayatın
içinde öğrenmektedir.
Bir Roman çocuğu için çalgı, hem oyuncak, hem de onu gelecekteki hayata hazırlayan
bir eğitim ve öğretim gerecidir. Dolayısıyla bu eğlenceli oyuncaklar, gelecekte büyüyecek
olan çocuğun aynı zamanda ‘ekmek teknesi’ olarak algılandığı için özellikle müzisyen
Romanlar, çocuklarına müzik eğitimi konusunda, hiçbir alanda olmadığı kadar fazla baskı
uygularlar.
Roman çocuklarının müzik eğitiminin, sosyal cinsiyet rollerine uygun bir dağılımı da
bulunaktadır. Romanlar, erkek çocuklarını ritim ve çalgı eğitimiyle müziğe başlatırken, kız
çocuklarını bu ritme eşlik eden bir dansçı/dansöz olarak yetiştirmektedirler. Buradaki amaç
da, gelecekteki ekonomik iş bölümünden kaynaklanmaktadır. Erkek çocuğu geleceğin müzik
performansçısı iken, kız çocuğu geleceğin belki de dansözüdür. Bu durum, Malatyalı Roman
müzisyen Abidin Bıkcan ile yapılan görüşmelerle de saptanmıştır (2011-Malatya).
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Profesyonel bir hedefle olmasa bile, Roman toplumunda kadın için biçilmiş olan toplumsal
cinsiyet rolleri içinde genelde kadının müzik performansı değil dansı ön plandadır.
Roman kolektif belleği tarafından benimsenmiş toplumsal cinsiyet rollerinin müzik
eğitimine olan yansıması çok olumlu değildir. Amacı tamamıyla profesyonel performansa
dayanan toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bu ayırım, erkek çocuklarına ait müziksel algıyı
geliştirirken, kız çocuklarına ait olanı eksik bırakmaktadır. Ayrıca bu uygulama, kadın
istismarı olgusunu da desteklemektedir. Ancak, son zamanlarda bu olgu yavaş yavaş
kaybolmaktadır. Bu durum, eğitimde cinsiyet eşitliği ilkesinin dışında kaldığı için, eğitimciler
tarafından tercih edilmemeli ve Roman müzik eğitiminin bu yönü eğitim biliminin dışında
bırakılmalıdır.
Roman müzik eğitimiyle ilgili bir diğer nokta ise, Onların müziği hem çocuklarına
öğretirken,

hem

de

performans

gösterirken

yalnızca

belleklerine

ve

kulaklarına

güvenmeleridir. Dolayısıyla performanslarında, Batı klasik müzik performansında var olan
mekaniklikten çok, bireysel yaratıcılığa dayanan ve yaşayan ruh dolu bir performans vardır.
Çalgılarına çok hâkim oldukları için müziğe istedikleri gibi yön verebilmektedirler. Yine
Onların biçemleri, süslemelerinin sıklığı, aynı ezgilerin farklı varyetelerle sunulması ve sık
doğaçlamaları içeren pasajların daha fazla olması yönüyle, diğer topluluklardan biçemsel
olarak ayrılmaktadır. Bu biçem farkını yaratan en önemli nedenlerden biri, notayı hayatlarına
çok sonra almalarından kaynaklanmaktadır. Ancak günümüzde özellikle İstanbul, İzmir ve
Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan Roman çocukların nadir de olsa müzik okullarında
okudukları ve Batı müziği eğitimini notasıyla ve teorisiyle öğrenmeye başladıkları bir gerçek
olsa da, bu durum Romanların müziğe, müzik eğitimine ve müzik icrasına bakışlarını fazlaca
değiştirmemektedir.
Roman halkına özgü böyle bir müzik eğitimine tam anlamıyla karşılık gelebilecek bir
Batı eğitim literatürü bulunmamakla birlikte, Roman müzik eğitimine en yakın Batı müziği
eğitiminin Orff ve Suzuki yöntemleri olduğu söylenebilir. Orff yönteminde müzik eğitimi,
ritm, dil, drama ve dans eğitiminden ayrı düşünülemez; müziğin ilintili olduğu tüm alanlar
için bütüncül bir yaklaşım söz konusudur. Başka bir deyişle Orff yönteminin öngördüğü
müzik eğitim sistemi içinde müzik icra edilmez, yaşanır: “Şarkı söyleme, anlatım, dans ve
oyun doğal davranışlarının doğaçlama ve yaratıcılıkla harmanlandığı eğitim süreci, OrffSchulwerk sistemi olarak bilinir” (Campbell ve diğerleri, 2008: 134). Çünkü Orff yöntemi,
10
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doğallığını folk gereçlerinin müzik içinde aktif olarak kullanılmasından almaktadır:
“Schulwerk ve ya okul çalışması, pentatonik moddaki folk türü şarkılardan, ostinato3dan,
monoton sözsel ritimlerden, küçük ebatlı ksilofon ve metalofonlardan, ritmik olarak söylenen
şiirlerden, beden ifadesi ve biçimi yaratabilmek için vücut perküsyonundan türetilen (el
vurma, el çırpma, parmak şıklatma ve ayak vurma gibi) beden ifadeleriyle çocukların doğal
oyun ve keşif araştırmalarından evrilen bir müzik eğitim sürecidir” (a.g.e.134). Campbell, bu
eğitim yönteminin oyuna dayalı olması nedeniyle çocuk merkezli (child-centered) olduğu da
vurgular (a.g.e. 135).
Suzuki yaklaşımına gelince; Suzuki, müzik öğreniminin dil ve kültür öğreniminden
farksız olduğunu kavradığı için, doğuştan gelen yetenekten çok, eğitimde erken yaşa ve
çevresel faktörlerin etkisine ağırlık vermiştir. Suzuki, müzik öğreniminin yetenekle bağlantılı
olduğu düşüncesini önemsemez ve müziğin kültürel görelilik içeren ve öğrenilerek edinilen
bir beceri olduğunu kabul eder. Nitekim eğitimci, “Yetenek Çalışarak Geliştirilir, İşin Sırrı
Bu” (Suzuki, 2010: 2) dediği çalışma başlığından çalışmasının sonuna kadar, yeteneğin
doğuştan değil çevresel olduğu tezini, yaşayarak ortaya çıkardığı okul öncesi eğitimcilik
serüveninden canlı örneklerle ispatlamaya çalışmaktadır.
Alman besteci Orff ve Japon eğitimci ve keman icracısı Suzuki’nin her ikisinin
yaşadığı dönem (20. yy), bu çalışmanın başında vurgulanan her anlamdaki Batı merkezliliğin
ortadan kalkmaya başladığı önceki yüzyılı kapsar. Bu anlamda etnik bir renk taşıyan Orff ve
Suziki eğitim yöntemleri ile Roman eğitim yöntemi arasında bir benzerlik ve bağlantı
bulunmaktadır. Bu çalışmanın yazarlarının Roman müzik eğitiminden Batı müziği eğitimine
alınabilecek eğitim yöntemleri derken ifade ettikleri ise, çocuklarını doğal olarak müzikle
dolu bir ortamda yetiştiren Roman etnisitesinin doğal yöntemlerinin kesinlikle göz ardı
edilmemesi gereğidir.
Orff eğitim sisteminde müzik eğitimine, müziğin özünün ritim olduğu düşüncesinden
yola çıkılarak başlanmaktadır. Dolayısıyla hemen hemen tüm etnik kökenli ritim çalgıları,
Orff eğitiminin doğal bir parçası olarak yer bulur (Özgül, 2009: 215-218). Ayrıca yine Orff
yönteminde, insanın doğal gelişiminin bir parçası olan ve görsel yetenekten daha erken
oluştuğu bilinen işitsel yeteneğin daha erken geliştirilmesi gerektiği ilkesiyle, müzik
eğitiminin mümkün olduğunca erken yaşlarda başlatılması önerilmektedir (a.g.e. 214).
3

Tek düze ve monoton bir ritimle dem tutulması aracılığıyla oluşturulan ilkel ve folkloristik bir çokseslilik
geleneği.
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Dolayısıyla görsel olarak algılanıp, işitsel olarak uygulanması beklenen nota eğitimi, Orff
yöntemi içinde, özellikle küçük çocuklar için yer bulamamaktadır. Gerçekten Roman müzik
eğitimine bakıldığında, bu eğitim içinde notanın da aktif olarak kullanılmadığını görmekteyiz.
Suziki yöntemi ise, yukarıda da değinildiği gibi öğrenmenin kültürel ortamla,
dolayısıyla çevresel faktörlerle ilgili bir süreç olduğunu ve müzik öğreniminin de dil öğrenimi
gibi ezberleme, taklit vb. gibi kültürlenme yöntemleriyle ilintili olduğunu düşünen Suziki’nin
ortaya attığı bir yöntemdir. Küçük yaşta ezber, taklit ve tekrarlama yoluyla öğretmeye dayalı
olan ve ‘anadil yöntemi’ adıyla da anılan bu okul öncesi yöntemin içinde de elbette nota
eğitiminin bulunması beklenemez.

Bu yöntemin özellikle okul öncesi çocuğun eğitim

gereksinimlerine özgü olarak geliştirilmesi gereken bireysel bir yöntem olduğunu vurgulayan
Gedikli, ‘Roman’ etnisitesinde bu eğitim yönteminin doğal olarak uygulandığını özellikle
vurgulamaktadır (Gedikli, 2007: 46).
Romanların müzikteki başarısını, bu ve benzeri bu uygulamalara dayandırmak gerekir.
Romanlar, birincisi müzik kültürünü söz yoluyla (notasız) aktarmakta ve uygulamakta,
ikincisi çocuklarını çok küçük yaşlarda oyun yoluyla müzikle tanıştırmakta, bu tanışıklığı
çocuklarına küçük yaşlarda ve yetenekli-yeteneksiz ayrımı yapmadan sunmakta ve üçüncüsü
müziği bir ders ya da teorik bir iş değil bir yaşam biçimi olarak kendilerinden sonra gelen
kuşaklara sunmaktadırlar.
3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Romanlardan eğitsel olarak alınabilecek ve modern Batı eğitimine kazandırılabilecek
birçok önemli müzik eğitimi yöntemi bulunmaktadır. Bu eğitim yöntemleri içinde Roman
eğitim sistemine en yakın olanları, Orff ve Suzuki yöntemleridir. Folkloristik performans
biçeminden Batı müziğine kazandırılmış oyun ve çocuk merkezli bu yöntemler, daha çok
kulağa ve işitmeye dayalı bütüncül bir uygulama içerir.
Bu uygulamalar içinde, okul öncesi ya da ilköğretim çağı çocuklarının nota
deşifresiyle müziği öğrenme yöntemi yer almaz. Bu, aynı zamanda, Roman müzisyenlerden
eğitime kazandırılması gereken önemli bir noktadır. Usta kompozitörlerin bestelemiş olduğu
eserlerin deşifresini, performansını, yaşatılmasını sağlayan ve Batı müzik kültürünün ve çok
sesliliğinin olmazsa olmazı ‘nota’nın kullanımına, hiçbir şekilde itiraz edilemez. Ancak
burada vurgulanmak istenen, notanın özellikle okul öncesi eğitim ve ilköğretimde, çocuğun
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yaratıcılığına ket vuracağı gerçeğidir. Müzik eğitiminin başlangıcı, öncelikle çocuğun işitme,
bellek ve psiko-motor yeteneklerinin gelişimi ilkesi üzerine kurulmalıdır.
Ayrıca çalgı, Roman müzisyenlerin uygulamalarında olduğu gibi çocuğa ciddi bir
eğitim gereci olarak değil, beşikten itibaren bir oyuncak olarak benimsetilmeli, çocuğa çalgı
eğitimi, ileride Onun iyi bir müzisyen ya da virtüöz olması amacı ile değil, yalnızca ufkunu
ve zekâsını açabilmesi amacıyla verilmelidir. Bu anlamda, özellikle okul öncesi ve ilköğretim
çocuklarına verilecek müzik eğitimi için yetenekli-yeteneksiz ayırımı yapmak, çocuğun tüm
bilişsel, belleksel ve psiko-motor yetilerini geliştiren ‘müzik’ zihinsel etkinliğinden mahrum
kalması anlamına geçeceği için son derece büyük bir yanlış olur. Müzik eğitiminin daha ciddi
ve disiplinli olarak sürdürülmesi üzerine, çocuğun yaşamındaki yönelimlere paralel olarak,
gelecekteki döneminde karar verilmelidir.
Yine Romanlardan alınabilecek diğer önemli eğitsel miras, Romanların çocuklarını
müziğe ritim eğitimiyle başlatmalarıdır. Hayatını profesyonel müzisyenlikten kazanan bu
etnik topluluğun diğer pedagojik uygulamaları gibi müziğe ritim eğitimiyle başlamaları
noktası da, önemli bir kriter olarak göz önünde bulundurulmalıdır: “Ritim, müziğin temel
unsuru olarak son derece önemlidir” (Ersoy, 2003: 59). Dolayısıyla erken yaşlarda verilecek
sağlam bir ritim eğitimi, çocuğun gelecekteki yıllardaki ezgisel algısını, psiko-motor
gelişimini ve el-göz koordinasyonunu da olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü “Ritim
eğitiminin amacı, çocuğa yalnızca belirli ritim kalıplarını öğretmek değildir. Çocuğun ritim
duygusunu ve bedensel yeteneklerini geliştirmek, O’nun mutlu olmasında ve kendinde olumlu
bir kişilik geliştirmesinde yardımcı olmaktır. Bunların yanı sıra çocukta denge, dikkat, güven
duygusu, el-göz koordinasyonu, büyük ve küçük kas gelişimi de desteklenmektedir” (Ersoy
aktarımı, 2003: 59).
Ancak Roman toplumunda, kadın için biçilmiş toplumsal cinsiyet rollerinin müzik
pratiklerine ilişkin olan kısmı, müzik eğitimcilerinin destekleyeceği bir uygulama
olmamalıdır. Sosyo-ekonomik kaygılardan dolayı Romanlarda kadının çalgısal performansı
değil, fiziğini sunmuş olduğu dansı ön plandadır.

Tamamıyla profesyonel performans

geleneğine dayanan Roman toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bu ayırım, erkek çocuklarına
ait müziksel algıyı geliştirirken, kız çocuklarına ait müziksel algıyı eksik bırakacağı ve ayrıca
gelecek neslin kadın istismarına göz yummasını ve bu istismarı kanıksamasını sağlayacağı
için yanlıştır ve eğitimde yeri olmamalıdır.
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MAHALLE ÖLÇEKLİ SOSYAL VE EKONOMİK ZARAR GÖREBİLİRLİĞİN
ÖLÇÜLMESİ; SAKARYA ÖRNEĞİ*

Arş. Gör. Kamil TAŞKIN1

Yrd. Doç. Dr. Murat AYANOĞLU2

Öz
Afette bağlı zarar görebilirlik çalışmaları mikro ve makro seviyelerde sosyal hayatın
sürdüğü bölgesel alanlar ile ilgilidir. Bu çalışmada zarar görebilirliği, mikro düzeyde,
mahalle bazlı ele alarak zarar görebilirliği sosyal ve ekonomik faktörlere göre ölçecek bir
model oluşturulmuştur. Geliştirilen model 2 ana faktör ve bunlarla ilişkili beş alt faktör ve
onbeş gösterge içermektedir. Göstergeler bölgesel düzeyde elde edilebilir ve sosyal ve
ekonomik zarar görebilirliği ölçebilir nitelikte seçilmiş olup ülkemiz şartlarına uygun olması
dikkate alınmıştır. Kamu ve özel kuruluşlardan elde edilen bilgilerin bazıları coğrafi bilgi
sistemi yardımı ile işlenerek veri haline dönüştürülmüştür. Veriler gözlenen maksimum –
minimum değer formülü ile normalleştirilerek kullanıla bilir hale geliştirilmiş ve uzmanların
oluşturdukları ağırlıklar ile indeksi oluşturan gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Oluşturulan
model Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otuz dört mahallede uygulanmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zarar görebilirlik, Afet risk indeksi, Sosyal ve Fiziksel Zarar
Görebilirlik
MEASURING THE DISTRICT BASED SOCIAL AND ECONOMIC
VULNERABILITY: THE CASE OF SAKARYA
Abstract
The studies of disaster vulnerability are generally on regional areas where social life on
micro and macro basis is leading. This study aims to develop a model to measure social and
economic vulnerability on micro basis. The model includes two main factors, five sub-factors
and fifteen indicators. The indicators are determined according to Turkey’s specific
conditions and available and measurable on the regional basis. Some of the information by
public and private institutions is converted to data by Geographic Information Systems. The
data is normalized by maximum and minimum values formula to make them available and
aim to reach indications using the weights by experts. The model is applied on thirty four
streets of Sakarya Metropolitan Municipality and the results are analysed.
Key Words: Vulnerability, Disaster Risk Iindex, Social and Physical Vulnerability
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1. Giriş
Meydana gelen doğal afetler etki ettikleri bölgelere ve derecelerine göre çeşitli açılardan
kayıplara neden olmaktadırlar. Afetlerin oluşturduğu risklerin ölçülmesi denildiğinde
ölçülmesi gerekenin genelde fiziki risklerin ortaya koyulması olarak anlaşılmaktadır. Oysaki
yıkılan, zarar gören yapıların yanında bu durumdan sosyal ve ekonomik yönden zarar görme
ihtimali olan insanlarında dikkate alınması gerekmektedir. Afetler sonrasında yaşamları altüst
olan insanlar şüphesiz ki fiziksel zararlar kadar önem teşkil etmektedir. Çalışama alanı olarak
seçilen Sakarya tarih boyunca yıkıcı depremlere maruz kalmış, yaşadığı depremler yıkıcı
etkiler oluşturmuştur. Yapılan bu çalışma Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 36 mahallesinde
elde edinilebilir bilgiler dahilinde sosyal ve ekonomik zarar görebilirlik göstergeleri
geliştirilmiştir. Bu göstergeler ağırlıklandırılarak bölgelerin karşılaştırılması sağlanmıştır. Bu
sayede elde edilen bilgiler muhtemel afetlere karşı bölgelerin zayıf yönlerini belirterek karar
vericilere destek niteliğinde bilgiler oluşturulmuştur. Afetlere karşı hazırlıklı olma ile riskler
en aza indirilerek oluşa bilecek can ve mal kayıplarının bir kısmının önüne geçilebilinir
(Yılmaz, 2002). Acil durumların oluştura bileceği hasarlar ile ilgili olarak az yada çok
tahminler yapılsa da sonuçla ilgili tam doğru bir tahmin yürütmek imkansızdır. Buda önceden
yapılan planların bir veya birçok kısmının geçersiz kalmasına neden olmaktadır. Afetin aynı il
sınırları içinde bile ekonomik ve sosyal farklardan dolayı mikro bölgelerin farklı zarar
görebilirlik seviyelerine sahip olabilir.
2. Kavramlar ve Tanımlar
2.1. Zarar Görebilirlik
Zarar görebilirlik kavramı çok yönlü değerlendirilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
UNEP’e göre ise insanların refahlarının karşı karşıya kaldıkları fiziksel tehditle insanların
veya toplumların bu tehditler ile başa çıkabilme kapasiteleri arasındaki bağı temsil etmektedir
(UNEP, 2002 ). Literatürde zarar görebilirlik kavramı çeşitli yapısal kavramlara sahip geniş
bir yapıya sahiptir (O'Brien, Eriksen, Nygaard, & Schjolden, 2007; Vogel & O'Brien, 2009).
Bu yapı kişi veya toplumların hassasiyetleri veya afetlerden dolayı zarar görebilir nüfusa
yönelik araştırmalarına ait sosyal, kurumsal, çevresel ve fiziksel faktörleri içerir. Doğal
afetlerle ilgili sosyal bilimlere yönelik yaklaşımlar 1950’lere kadar uzanmaktadır (O.
Cardona, 2004).
2
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2.2. Çalışmada Ele Alınan Zarar Görebilirlik Faktörleri
Zarar görebilirliğe sebep olan nedenleri faktörler başlıklarında toplamak mümkün olacaktır.
Bu ayrıştırma sorunu tespit etmeye yardım edeceği gibi sorunun çözümüne ilişkin
faaliyetlerin neler olacağı hakkında da bizlere ipuçları verecektir.
2.2.1. Sosyal Zarar Görebilirlik
Zarar görebilirlik denildiğinde çalışmalar daha çok işin ekonomik ve fiziksel kısımlarına
yoğunlaşmaktadır (Zahran, Brody, Peacock, Vedlitz, & Grover, 2008).

Sosyal zarar

görebilirlik insanların afetin oluşturduğu sosyal etkiler olan Afete uğrayan birey yada
topluluğun afetin oluşturduğu sosyal etkilerine karşı durabilme veya mücadele edebilme
kabiliyeti olarak ifade edilmektedir (Cutter & Finch, 2008). Sosyal hassasiyet veya toplumun
fertlerinin sosyal anlamda afete karşı savunmasızlığı şeklinde de kullanılmaktadır (Cannon,
Twigg, & Rowell, 2003, p. 5). Sosyal hasar görebilirlik “kişilerin felaketlerin sonucu olarak
sıkıntıya\zorluğa maruz kalmaları olarak” tanımlanabilir.
2.2.2. Ekonomik Zarar Görebilirlik
Afetlerin sebep olabilecekleri zararların afet bölgesindeki ekonomik hayata olan etkilerini
açıklayan zarar görebilirlik faktörlerindendir. Bölgede yaşanların hanelerin ekonomik
durumları doğal afetlere karşı zarar görebilirliği ile ilgili bir kavramdır. Zarar görebilirlik
seviyeleri birey ve toplumların ekonomik durumlarına son derece bağımlıdır (Cannon, 1994).
Ekonomik zarar görebilirlik yerleşim yerlerinde ki doğal afetlerin etkilerine karşı ekonomik
açıdan hassas veya dirençli olan ekonomik ve fiziksel varlıların seviyesinide göstermektedir
(Mileti, 1999).
3. Literatür Taraması
Afet risk yönetiminde risk ve zarar görebilirlik kavramlarının ölçülmesi ve boyutlandırılması
sadece fiziksel yapılarla değil can kayıpları, ekonomik kayıplar sosyal - organizasyonel ve
kurumsal faktörler çerçevesinde değerlendirilmelidir (Smit & Wandel, 2006). Afet riski
çoğunlukla mikro ve makro seviyelerde sosyal ve bölgesel alanlar ile ilgilidir Çalışmalar
incelendiğinde çalışma alanlarına ilişkin riskleri belirlemek için özel ve kamu kaynaklarından
elde ettikleri ekonomi, çevre, yapı, tarım ve sağlık gibi alanlardaki ikincil veya birincil
3
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verileri kullanarak indeksler geliştirmişlerdir (Few, 2003, p. 44). Rachel Davidson tarafından
geliştirilen indeks dünya çapında yer alan on şehirlerin göreceli deprem risklerini karşılaştırır
(R.A. Davidson, 1997). South Pacific Applied Geoscience Komisyonu tarafından 1999
yılında geliştirilen Çevresel Zarar Görebilirlik İndeksi (EVI) çevresel zarar görebilirlik
faktörlerine ülkeler arası karşılaştırma ile ele almıştır (Kaly et al., 1999). Toplumların afet
dirençlerindeki gelişim ölçümü indeksi zarar göretebilirliği dört faktörün ölçerek sonuca
ulaşmaktadır. (Chang & Shinozuka, 2004). DRI (Disaster Risk Index) karşı karşıya kanlınmış
herhangi bir afet yönelik bölgede daha önceki yıllarda kaç kişinin öldüğü, afetin ne kadar
fiziksel zarar verdiği gibi geçmiş yıllara ait verileri içeren bir indekstir. Afet Riski
Göstergeleri ve Risk Yönetimi indeksi dört faktörü kullanarak afet riskini ölçmeye yönelik
hazırlanmıştır (O. D. Cardona, 2005). Kasırga Risk İndeksi (HDRI) şehirlerin risk sırasını
belirlemek için oluşturulmuştur (R.A. Davidson & Lambert, 2001). SOVI (Sosyal
Vulnerability to Environmental Hazards) çoklu boyutlu çevresel zarar görebilirliği
değerlendiren bir indekstir. Sovi ülke çapında ele alınarak oluşturulmuştur (Wood, Burton, &
Cutter, 2010, p. 372). Sosyal Boyutlu Selden Zarar Görebilirlik İndeksi (SFVI) sel felaketine
yönelik sosyal boyutu ele almaktadır.
Endeksler ayrıca ele aldıkları konunun boyutu itibari ile de farklılıklar göstermektedirler.
Kimisi risk seviyesini bölgesel düzeyde ele alırken diğer yandan konu ülkeler bazında da ele
alına bilmektedir (Alexander, 2000; White & Haas, 1975).
4. Araştırma Tasarımı
Bölgesel düzeyde sosyal ve ekonomik açıdan zarar görebilirliği ölçebilmek adına uygulanan
araştırma yöntemi olarak konu ile ilgili uzmanlar ile görüşülmüş bireysel olarak
değerlendirmeleri toplanmış daha sonra bu değerlendirmeler ışığında ortalamaları alınarak
gösterge katsayısı olarak kullanılmıştır. Zarar görebilirlik bağlamında literatür incelendiğinde
katsayıların oluşturulması için uzman görüşlerinin ortalaması alınarak ağırlıklandırmanın
kullanıldığı görülmektedir (R.A. Davidson, 1997) (Rygel, O’sullivan, & Yarnal, 2006, p.
755). Çalışmada kullanacak bu endekslerin ağırlıklandırılması için uzmanlarla görüşülerek
anket ile indeksler ağırlıklandırılmıştır. Uzmanlardan alınan oranların ortalamaları alınarak
böylelikle çalışmayı oluşturan indeksler ve faktörlerin ağırları belirlenmiştir.
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Çalışmaamızda zarrar görebilirlik endekksi sosyal zarar görrebilirlik vee ekonomiik zarar
görebiliirlik şeklinnde ele alıınmıştır. Bu
B iki gru
up için ayrrı ayrı oluuşturulan modeller
m
çerçevesinde mahaalleler bazınnda hesaplannan endekssler bütünleşşik bir moddelde toplan
nması ile
bölgesel zarar göreebilirliğe ulaaşılması am
maçlanmıştırr.
4.1. Sosyal ve Ek
konomik Zarar
Z
Göreebilirliği Ettkileyen Göstergeleri
G
in Belirlen
nmesi ve
klandırılmaası
Ağırlık
Gösterggeyi bir niteeliğin temssilini ifade etmektedir.. İlgili olayyın ölçülmeesi için Galllopin’in
ortaya koyduğu
k
gööstergeyi biir değer olaarak alan kapsamlı
k
bir tanımdann burada baahsetmek
gerekir. Araştırmaccı göstergeyyi bir olay ille ilgili bilg
gileri özetleyyen bir ifadee olarak elee almıştır
(Gallopín, 2010). Belirlenen
B
göstergelerre ait verileerin neler olacağı belirrlendikten sonra
s
bu
göstergeelerin hanggi oranda zaarar görebillirlik endek
ksini etkileyyeceği konuusu bu aşam
mada ele
alınmassı gereken kritik birr noktadır (R.A. Daavidson & Lambert,, 2001). Gösterge
G
ağırlıklaarının

bellirlenmesi

konusu

yapılan

çalışmalar
ç

incelendiğğinde

ağıırlıkların

belirlennmesinde ikii yaklaşımınn yaygın kuullanılabilecceği görülmüüştür. Bunlaardan ilki çalışmayı
gerçekleeştiren kişiinin bilgi ve
v tecrübessi çerçevessinde göstergelere ağıırlıkları bellirlemesi
şeklindeedir. Diğerr yöntemdee ise ağırlııklandırmalar uzman görüşü çerçevesinde yapılan
değerlenndirmeler sonucunda
s
b
belirlenmek
ktedir. Uzmanların değğerlendirmellerin alınmaası zarar
görebiliirlik ile ilgilli yapılan önnceki çalışm
malarda kulllanılmıştır (Rachel A.. Davidson & Shah,
1997).
g
soonucu gösterrgelere göree aşağıdaki ağırlıklandıırmalar eldee
Çalışmaada uzman görüşleri
edilmişttir.
Tablo 1 : Göstergeelerin Ağırrlıklandırılm
ması
Sosyal Zarar
Z
Görebiilirlik

61.22%

5 yaş altı vee 65 yaş üzeri

19.25%

Kadın Nüfuss Oranı

6.73%

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü

11.43%

Genel Sağlıkk Sigortası Sahipliği

12.70%

Okuryazar olmayan
o
Nüfus Oranı

11.67%

Lisans ve üsstü eğitim almış Nüfusun
N
oranı

‐10.65%

1000 Kişiye Düşen Cami Sayyısı

7.72%

Derslik Sayısı

9.82%

Nufus artış hızı

10.03%
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Ekonom
mik Zarar Görebilirlik

38.78%

Satılık Dairee Fiyatları

24.50%

Satılık Arsa Fiyatları

15.50%

Ortalama Su
u Sarfiyat (m³)

10.50%

Ticarethanee Sayısı

22.50%

Markete sayyısı

13.50%

Banka Şubeesi Sayısı

13.50%

4.2. Göstergelere Bağlı
B
Olaraak Verileriin Toplanm
ması
Gösterggelerin tanım
mlanabilmeesi için, ilgili göstergeelerin tanım
mlanmasındaa başlangıçç noktası
olarak görev
g
yapaacak amaçlaarın belirleenmesi gereeklidir. Gösstergenin ggüvenilirliğii, amaca
uygun ve
v temel hedef doğruultusunda ollması ve am
macın özellliklerini göösterme kab
biliyetine
sahip ollması ile bellirlenebilir.
Tablo 2 : Çalışmaada Kullanıılan Gösterrgelere Ait Veri Kaynakları
Gösstergeler
5 Yaş Altı
A ve 65 Yaş Üzeri Nüfus

Veri Kaaynağı
TUİK 201
11

Kadın Nufüs
N
Sayısı

TUİK 201
11

Ortalam
ma Hane Haalkı Büyüklü
üğü

TUİK 201
11

Genel Sağlık
S
Sigorttası Sahipliğği

Adapazaarı, Erenler Kaymakaml
K
lığı

Okuryaazar Olmayaan Nufüs Orranı

TUİK 201
11

Lisans ve
v üstü eğiittim almış Nufüs

TUİK 201
11

Cami Saayısı

Sakarya Büyükşehirr CBS

Derslik Sayısı

Sakarya Milli Eğitim
m Müdürlüğü
ü

Nufus Artış
A
Hızı

TUİK 201
10 ‐ 2011

Satılık Daire
D
Fiyatlaarı

Sakarya Emlakçılar Odası

Satılık Arsa
A Fiyatları

Sakarya Emlakçılar Odası

Ortalam
ma Su Sarfiyyat (m³)

SASKİ

Ticarethane Sayısı

Adapazaarı, Erenler Belediyesi
B

Markett sayısı

Sakarya Bakkallar Odası
O

Banka Şubesi
Ş
Sayıssı

Sakarya Büyükşehirr CBS
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4.3. Verilerin Ölçeklendirilmesi
Çeşitli kaynaklardan alınan, birimleri aynı olmayan verilerin kıyaslana bilmesi veya aynı
işlemlerle birleştirile bilmesi için bir takım işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde minimum ve maksimum gözlenen değerler yardımı ile
gözlem değerlerinin normalleştirildiği görülmektedir (Kaly, et al., 1999). Bu çalışmada da
veriler gözlenen en düşük ve en yüksek değere göre aşağıdaki formul ile 0-1 arası
ölçeklendirilmiştir.

4.4. Hesaplanan Endekslerin Birleştirilerek Genel Zarar Görebilirlik Endeksinin
Oluşturulması
Ağırlıkların detaylı olarak ifade edilmesi kullanıcıların zarar görebilirlik içindeki bağımlı
değişkenlerin neler olduğunu görmesini sağlar (Birkmann, 2005) . Bu gösterim tek tek
incelendiğinde farklı açılardan bölgelerin sıralamasını imkan sağlarken toplam değerler
incelendiğinde genel düzeydeki durum hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamamaktadır.
Bundan dolayı, elde edilen tüm göstergelerin birleştirilerek zarar görebilirliği her açıdan
içinde bir değer oluşturmaya ihtiyaç vardır. Tüm göstergeler, ağırlıkları oranlarında
birleştirerek faktörlerin toplam değerlerini oluşturması ve bu değerlerin de toplanarak endeks
değerinin oluşturulması bölgelerin tüm zarar görebilirlik kırılganlıklarını içeren toplam bir
değer oluşturması adına önemli bir aşamadır.
Daha önce uzmanlar tarafından ağırlıklandırılmış göstergelerin zarar görebilirliğe etkisi belli
olduğundan

göstergelerin

birleştirilmesi

işleminde

doğrusal

birleştirme

yöntemi

kullanılmıştır.
Çalışma ile geliştirilen endeks değeri sosyal ve ekonomik zarar görebilirlik faktörlerini içeren
göstergelerin oluşturacağı bir değer olarak hesaplanmıştır.
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Sosyal Zarar Görebilirlik
Ekonomik Zarar
Görebilirlik

WS
WE

MAHALLE ÖLÇEKLİ ZARAR GÖREBİLİRLİK İNDEKSİ

Şekil 1 : Zarar Göörebilirlik Faktörlerin
F
nin Birleştiirilmesi
WSS1

5 yaş altı ve 65 yaş üzeri

WSS2

Kadın Nuffüs Oranı

WSS3

Ortalama Hane Halkı Büyü
üklüğü

WSS4

Genel Sağğlık Sigortası Sahipliği

WSS5

Okuryazar olmayan Nufüss Oranı

WSS6

Lisans ve üstü eğiitim almış Nufüsun oranıı

WSS7

1000 Kişiyye Düşen Cami Sayısı
S

WSS8

Derslik Sa
ayısı

WSS9

Nufus artış hızı

WEE1

Satılık Daire Fiyatları

WEE2

Satılık Arssa Fiyatları

WEE3

Ortalama Su Sarfiyat (m³)

WEE4

Ticarethane Sayısı

WEE5

Markete sayısı
s

WEE6

Banka Şub
besi Sayısı

Yukarıddaki tablodaaki ifade eddilen gösterrgelerin ağıırlıkları ile

)

bu gösttergelere teekabül edenn veriler verilerin
v
ölççeklendirmee başlığındda ele alınd
dığı gibi
seçilen formülle yeer aldığı biiçimde,

m
mahallesi
için

:

olmak

koşulu ile, normallleştirme yaapılmış ve 1 ile 0 arassında ölçekklendirilmiş böylelikle mahalle
için gössterge değerri hesaplanm
mıştır.

Formül ile ölçekleendirilen verriler göstergelerin ağırrlıkları ile çarpılarak
ç
ffaktörlerin değerleri
d
hesaplannır. Böylellikle her bir mahallle için ind
deksin değğeri hesapllanarak ağıırlıklarla
çarpılabbilir hale getirilmesii sağlanmış olmaktadır. Eğer gösterge zarar göreebilirliği
düşürmeekte ise gössterge değerri “-“ olarakk çarpılarak bulunur.
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5. Uygulama ve Değerlendirme
Çalışma ile yerleşim bölgesinin deprem karşısında ekonomik ve sosyal zarar görebilirliğinin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Acil durum meydana gelmeden hangi bölgelerin daha çok
risk içerdiğinin ortaya koyulması afet öncesi ve afet esnasında karar vericilere kararlarının
isabetini arttıracak bir bilgi olacaktır.
Uygulama Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 1999 depreminde hasara uğramış nüfusun
yoğun olarak yaşadığı eski yapısı ile Adapazarı Belediyesine bağlı, depremden sonra Sakarya
Büyükşehir Belediyesi’nin kurulması ile büyükşehir belediyesi bünyesinde yer alan merkez
mahallelerde gerçekleştirilmiştir.
Uygulamanın yapıldığı Adapazarı ve Erenler Belediyesi sınırları içerisinde 2011 TUİK
verilerine göre

246.983 nüfus bulunmaktadır. Uygulama bazı göstergelere ait verilerin

Adapazarı Belediyesi’nin mahallerinin tümünde yer almadığından belediyeye bağlı olan 26
mahalleyi kapsayacaktır. Erenler Belediyesi’ne bağlı mahallelerde ise böyle bir kısıt söz
konusu olmadığından 8 mahalle çalışmada ele alınmıştır.
Aşağıda çalışmanın yapıldığı mahallelere ait faktörlere göre ayrılmış ölçeklenmiş
göstergelerin gösterilmesi ve bu değerin gösterge ağırlıkları ile çarpılarak faktörlerin
puanlarının hesaplanması yer almaktadır Son olarak ise faktör puanları ağırlıkları ile
çarpılarak mahallelerin sosyal ve ekonomik zarar görebilirlik puanlarına ulaşılmıştır.

5.1. Sosyal Zarar Görebilirlik Göstergelerinin oluşması

Hassas nüfus, bilinç düzeyi ve kaynaklara erişim alt faktörleri bu faktörü oluşturmaktadır. Bu
alt faktörler zarar görebilirliği arttırıcı etki ile faktöre etki ekmektedir. Sosyal zarar
görebilirlik faktörü aşağıdaki formülde yer aldığı gibi hesaplanmaktadır ve mahallelere göre
hesaplanması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 3 : Sosyal Zarar Görebilirliğe Göre Mahallelerin Durumu
Ağırlık=
MAHALLE ADI

19.25%

6.73%

11.43%

12.70%

11.67%

‐10.65%

‐7.72%

‐9.82%

10.03%

WS1*XS1 WS2*XS2 WS3*XS3 WS4*XS4 WS5*XS5 WS6*XS6 WS7*XS7 WS8*XS8 WS9*XS9

SZG

1

YENİ

0.03

0.04

0.11

0.13

0.12

-0.01

-0.07

-

0.1

0.45

2

YAĞCILAR

0.18

0.07

0.06

0.06

0.04

-0.05

-0.03

-0.02

0.07

0.39

3

YENİGÜN

0.17

0.02

0.05

0.06

0.02

-0.02

-0.03

-0.01

0.06

0.31

4

ŞEKER

0.19

0.02

0.05

0.05

0.03

-0.04

-0.02

-0.02

0.04

0.3

5

HIZIRTEPE

0.13

0.01

0.05

0.03

0.04

-0.01

-0.01

-0.02

0.07

0.28

6

MALTEPE

0.15

0.01

0.05

0.03

0.04

-0.04

-0.03

-0.01

0.07

0.27

7

TEPEKUM

0.08

0.02

0.08

0.06

0.04

-0.04

-0.02

-0.03

0.07

0.26

8

DİLMEN

0.13

0.06

0.05

0.05

0.01

-0.06

-0.02

-0.01

0.06

0.26

9

HACIOĞLU

0.07

0.01

0.07

0.06

0.04

-0.03

-0.01

-

0.06

0.26

KÜPÇÜLER

0.05

0.01

0.09

0.09

0.06

-0.02

-0.02

-0.01

11

OZANLAR

0.06

0.06

0.05

0.04

0.04

-0.03

-0.03

-0.02

0.06

0.23

12

SEMERCİLER

0.06

0.04

0.04

0.06

0.02

-0.03

-0.02

-0.02

0.06

0.21

13

BAĞLAR

0.08

0.01

0.07

0.04

0.02

-0.09

-0.03

-

0.1

0.21

14

TUZLA

0.02

0.06

0.07

0.05

-0.04

-0.02

-0.01

0.07

0.2

15

TABAKHANE

0.04

0.06

0.06

0.06

0.03

-0.08

-0.02

-

0.07

0.2

16

SAKARYA

0.06

0.05

0.06

0.04

0.03

-0.11

-0.02

-

0.07

0.19

17

AKINCILAR

0.02

0.01

0.04

0.05

0.04

-0.01

-0.02

-

0.06

0.18

18

MİTHATPAŞA

0.12

0.05

0.03

0.03

0.02

-0.05

-0.04

-0.03

0.05

0.18

19

TEKELER

0.08

0.01

0.07

0.04

0.02

-0.05

-0.05

-0.01

0.06

0.16

20

ERENLER

0.07

0.02

0.07

0.06

0.03

-0.07

-0.04

-0.05

0.07

0.16

21

KURTULUŞ

0.02

0.05

0.03

0.04

0.02

-0.07

-

-

0.05

0.13

22

YEŞİLTEPE

0

0.05

0.05

0.03

0.03

-0.01

-0.06

-0.04

0.08

0.12

23

KARAOSMAN

0.03

0.01

0.02

0.05

0.04

-0.04

-0.02

-0.04

0.04

0.09

24

PAPUÇÇULAR

0.02

0.01

0.05

0.01

-0.01

-0.02

-

0.04

0.09

25

YENİDOĞAN

0.02

0.03

0.02

0.04

0.02

-0.07

-0.02

-

0.05

0.09

26

ORTA

0.03

0.01

0.02

0.05

0.01

-0.08

-0.02

-

0.05

0.08

27

YAHYALAR

0.04

0.01

0.03

0.06

0.01

-0.08

-0.03

-0.01

0.05

0.08

28

ÇUKURAHMEDİYE

0

0.01

0.05

0.08

0.02

-0.03

-0.06

-0.05

0.05

0.07

29

ŞİRİNEVLER

0.01

0.03

0.01

0.05

-0.01

-0.08

-

0.05

0.06

30

TIĞCILAR

0.03

0.03

0.04

0.03

0.01

-0.07

-0.02

-0.03

0.04

0.06

31

YENİCAMİ

0.03

0.03

0.02

0

-0.03

-

-0.03

0.04

0.06

32

CUMHURİYET

0.08

0.03

0.06

-

0.01

-0.11

-0.05

-0.03

0.05

0.05

33

GÜLLÜK

0

0

0.03

-

0.02

-0.04

-0.07

-

0.05

34

İSTİKLAL

0

0.01

0.01

0.01

-0.05

-0.03

0
0.07

-

-

-

0.04

-

-0.1

-

0.24

10

0.04
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5.2. Ekonomik Zarar Görebilirlik Göstergelerinin Oluşturulması

Hassas nüfus, bilinç düzeyi ve kaynaklara erişim alt faktörleri bu faktörü oluşturmaktadır. Bu
alt faktörler zarar görebilirliği arttırıcı etki ile faktöre etki ekmektedir. Sosyal zarar
görebilirlik faktörü aşağıdaki formülde yer aldığı gibi hesaplanmaktadır ve mahallelere göre
hesaplanması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 4 Ekonomik Zarar Görebilirliğe Göre Mahallelerin Durumu
Ağırlık=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MAHALLE ADI
SEMERCİLER
CUMHURİYET
ORTA
GÜLLÜK
KÜPÇÜLER
BAĞLAR
ERENLER
İSTİKLAL
TIĞCILAR
KURTULUŞ
ŞEKER
HIZIRTEPE
DİLMEN
PAPUÇÇULAR
YENİ
SAKARYA
YEŞİLTEPE
MİTHATPAŞA
YAHYALAR
KARAOSMAN
YENİCAMİ
YENİDOĞAN
OZANLAR
AKINCILAR
MALTEPE
YAĞCILAR
ŞİRİNEVLER
TEPEKUM
YENİGÜN
TABAKHANE
HACIOĞLU
ÇUKURAHMEDİYE

TEKELER
TUZLA

24.50%

15.50%

10.50%

22.50%

13.50%

13.50%

WE1*XE1

WE2*XE2

WE3*XE3

WE4*XE4

WE5*XE5

WE6*XE6

EKZ

0.25
0.16
0.07
0.07
0.07
0.09
0.11
0.07
0.13
0.09
0.09
0.04
0.09
0.02
0.07
0.04
0.11
0.07
0.07
0.07
0.02
0.04
0.04
0.04
0.02
0.07
0.02
0.02

0.16
0.16
0.03
0.02
0.01
0.02
0.03
0.05
0.05
0.06
0.03
0.03
0.04
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.03
0.04
0.04
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

0.03
0.03
0.02
0.11
0.02
0.01
0.03
0.05
0.01
0.02
0.03
0
0.01
0.04
0.04
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.02
0.03
0
0.01
0.01
0.02
0
0
0.01
0.01
0.01
0.01
-

0
0.01
0.03
0.23
0.18
0.01
0.06
0.01
0.03
0.11
0.08
0.13
0.01
0.06
0.09
0.04
0.08
0.02
0.05
0.02
0.02
0.16
0.11
0.15
0.08
0.05
0.07
0.04
0.08
0.09
0.02
0.06
0.01

0.14
0.04
0.06
0.07
0.04
0.01
0.07
0.01
0.03
0.02
0
0.04
0.02
0.06
0.05
0.01
0.08
0.04
0.01
0.02
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.01
0
0.01

0.05
0.1
0.14
0.06
0.1
0.05
0.06
0.01
0.04
0.03
-

0.63
0.49
0.33
0.3
0.3
0.29
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.24
0.24
0.23
0.23
0.21
0.21
0.2
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.17
0.17
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.11
0.1
0.05
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5.3. Zarar Görebilirlik İndeksinin Oluşması
Bu çalışmanın asıl amacı olan mahalle bazlı depremden zarar görebilirlik endeksinin
bulunması için faktörlerin ağırlıkları değerleri ile çarpılarak çıkan sonuçlar toplanır (R.A.
Davidson, 1997). Nihai olarak ulaşılan sonuç bu çalışmanın sonucunu oluşturacak değerler
olacaktır.
MZGİ

W

X

W

X

Yukarıdaki formülde belirtilen işlemin tüm mahallelere uygulanması sonucu aşağıdaki tablo
oluşmaktadır.
Tablo 5 : Mahalle Ölçekli Sosyal Ve Ekonomik Zarar Görebilirliğin Endeksi Tablosu
Ağırlık :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SEMERCİLER
YENİ
YAĞCILAR
ŞEKER
HIZIRTEPE
KÜPÇÜLER
CUMHURİYET
YENİGÜN
DİLMEN
BAĞLAR
ERENLER
ORTA
MALTEPE
TEPEKUM
OZANLAR
HACIOĞLU
SAKARYA
MİTHATPAŞA
KURTULUŞ
TIĞCILAR
YEŞİLTEPE
TABAKHANE
AKINCILAR
PAPUÇÇULAR
TUZLA
TEKELER
KARAOSMAN
YENİDOĞAN
YAHYALAR
YENİCAMİ
GÜLLÜK
ŞİRİNEVLER
ÇUKURAHMEDİYE
İSTİKLAL

61.22%
SZG
0.21
0.45
0.39
0.3
0.28
0.24
0.05
0.31
0.26
0.21
0.16
0.08
0.27
0.26
0.23
0.26
0.19
0.18
0.13
0.06
0.12
0.2
0.18
0.09
0.2
0.16
0.09
0.09
0.08
0.06
0
0.06
0.07
-0.07

wszg*xszg

-

0.13
0.28
0.24
0.18
0.17
0.15
0.03
0.19
0.16
0.13
0.10
0.05
0.17
0.16
0.14
0.16
0.12
0.11
0.08
0.04
0.07
0.12
0.11
0.06
0.12
0.10
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04

38.78%
EZG
0.68
0.28
0.15
0.26
0.24
0.3
0.59
0.17
0.24
0.29
0.35
0.47
0.17
0.14
0.18
0.13
0.21
0.2
0.26
0.37
0.27
0.14
0.17
0.23
0.05
0.1
0.19
0.19
0.2
0.23
0.3
0.14
0.11
0.28

wezg*xezg MSEZGİ
0.26
0.11
0.06
0.10
0.09
0.12
0.23
0.07
0.09
0.11
0.14
0.18
0.07
0.05
0.07
0.05
0.08
0.08
0.10
0.14
0.10
0.05
0.07
0.09
0.02
0.04
0.07
0.07
0.08
0.09
0.12
0.05
0.04
0.11

0.39
0.38
0.30
0.28
0.26
0.26
0.26
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.21
0.21
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.09
0.09
0.07
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Tablo incelendiğinde mahalle bazlı afetlerden zarar görebilirlik endeksi en fazla çıkan
mahalleler sırası ile Semerciler, Yeni, Yağcılar, Şeker mahalleleridir. Endeks değerleri 0.39
ile 0.07 arasında değişmektedir. Tabloda birinci sırada şehir merkezinde yer alan ve
bünyesinde çok fazla ticarethane barındıran Semerciler Mahallesi ekonomik zarar
görebilirliğinin yüksek olmasından dolayı toplamda birinci mahalle çıkmıştır. İkinci sırada ise
sosyal zarar görebilirliği yüksek çıkan Erenler İlçesinde yer alan Yeni Mahalle yer almıştır.
Üçüncü sırada yer alan Yağcılar Mahallesi ise şehrin doğusunda yer alan kıyı
mahallelerdendir ve sosyal zarar görebilirliğin yüksek olmasından dolayı ilk üçte yer almıştır.
Sonuç ve Öneriler
Yapılan çalışma genel olarak mahalle düzeyinde risk indeksi oluşturulmasını sağlamıştır.
Mikro düzeyde sosyal ve ekonomik zarar görebilirliği görmede ilgililere fayda sağlamaktadır.
Çalışmanın sonuçları toplamda zarar görebilirlikte öne çıkan bölgeleri gösterebileceği gibi
sosyal ve ekonomik olarak da bölgelere göre ayrıntılar görülebilir. Bu kolaylık sayesinde
yetkililere afete karşı afet öncesi ve sonrası için, doğru enstrüman ile bölgelere müdahale
etmelerine olanak sağlama imkanı tanır. Veriler zamana bağlı tekrar oluşturularak trend
analizleri ile iyileşmeleri gözlemlemeye müsaittir. Böylece yeniden değerlemeye imkan
tanıyan bir model olduğu da söylene bilir. Bu tür çalışmalar karar vericilere afet öncesi
durumla ilgili bilgiler verdiğinden gerekli iyileşmeler üzerinde fikir verici niteliğe sahip
çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın çıktılarının kullanılacağı diğer bir konu
ise stratejik afet planlarının hazırlanmasında indeks çıktılarının plana veri olarak alınmasıdır.
Diğer taraftan çalışma ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşlarına da sosyal faktörlere
bağlı olan göstergeler ile faaliyetlerini planlamada kolaylıklar sağlayabilir.
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12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE AKP VE CHP’NİN
AYNI SORUNLARA YÖNELİK REKLAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK
İNCELENMESİ

AYBİKE CAN1
ÖZ
Günümüzde kitle iletişim araçları, siyasal süreci etkileyerek dönüştürürler. Siyasal reklamlar
da seçimler üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadırlar. Bu etkilerden birisi ve belki de en
önemlisi, siyasal bilgilerimizi ve inançlarımızı şekillendirmesidir. Siyasal gerçeklik, siyasal
reklamlar aracılığıyla yeni anlamlar kazanarak tekrar üretilmektedir. Reklamlarda sunulan
farklı anlamların belirlenmesinde göstergebilimin yardımına başvurulur. Bu makalede de
2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP ve CHP’nin açık hava (outdoor) reklamları
vasıtasıyla aynı sorunlar karşısında ürettikleri farklı anlamlar araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, siyasal reklamlar, 2011 Türkiye milletvekili genel seçimleri.

A COMPARATIVE STUDY OF AKP AND CHP'S ADVERTISINGS ABOUT SAME
PROBLEMS IN 2011 PARLIAMENTARY ELECTIONS
ABSTRACT
Nowadays, mass media transform political process by affecting it. Political advertisings also
have important effects over elections. One of these effects, maybe the most important one, is
shaping our political information and belief. Political reality is reproduced by political
advertisings with gaining new meanings. In order to define the different meanings that are
presented in the advertisings, semiotics is used. In this article, during 2011 Parliamentary
Elections, Justice and Development Party and Republican People’s Party’s productions about
different meanings against same problems by the outdoor advertisings, will be studied.
Key Words: Communication, political advertisings, 2011 Parliamentary Elections in Turkey.
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GİRİŞ
Bilme, bilginin kullanılması, siyaset, iktidar, iletişim ve reklam tanımlarındaki ortak öğe olan
manipülasyona açık olma, yönlendirme, ikna etme, bilişsel süreçlerle istenildiği gibi algı ve
tutum oluşturma, bu algı ve tutumları duygusal bağlarla pekiştirme ve daha da ötesi somut
davranışa dönüştürme öğeleri bu kavramlar arasındaki ilişkiyi anlama ve araştırma yönünde
teşvik edicidir.
Bağlantılı diğer bir husus da bilgiyi nasıl edindiğimiz konusunun iletişim araçlarımıza ne
kadar bağımlı olduğumuzu ortaya çıkarmasıdır. İletişim araçlarının gönderdiği bilgiyi bir nevi
kutsal kabul edip ona koşulsuz inanmamız söz konusudur. Kesinliği, gerçekliği ve kanıtları
arama hızlanan teknoloji çağında lüzumsuz ve vakit alıcı bir şey olarak görülmektedir.
Medya bilgilerimizin kaynağı olarak üstlendiği önemli rolde, siyasal bilgilerimizin de kaynağı
olarak ortaya çıkar, siyasal gerçekliğe ilişkin bildiklerimizi şekillendirir.Siyasal kampanyalar
ve siyasal reklam da, iknaya yönelirken, ağırlıklı olarak hoşumuza gidecek renkli sloganlar,
şarkılar ve dağıtılan promosyonlar, görsel öğelerin ağırlık kazanması gibi faktörlerle siyasal
olan üzerinde ve gerçekliği edinmemiz ve onu tanımlamamız üzerinde dönüşümlere yol açar.
Günümüzde siyasal gerçeklik, siyasal reklamların etkisiyle, yönlendirmesiyle ve belirlediği
yönde dönüşüp kendini var etmektedir. Siyasal gündem ve hakikat, siyasal partilerin seçim
dönemlerinde genel olarak kampanya sürecinde ve özel olarak ve çalışmamızı da
sınırladığımız bağlamda siyasal reklamlar sayesinde yeniden şekillenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, siyasal reklamlarda toplumsal gerçekliğin tekrardan nasıl kurulup
yansıtıldığının 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP ve CHP’nin açıkhava
reklamlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesiyle ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla,
göstergebilim yöntemi kullanılmıştır, reklamlarda kurgulanmış söylemler, ürettikleri farklı
anlamlar bağlamında incelenmiştir.
Göstergebilim, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiden oluşan göstergeleri inceleyen bir
bilimdir. Göstergebilimsel çözümleme, bir anlamsal çıkarsamada bulunmak istendiğinde
elverişli bir yöntemdir, bu yüzden çalışmada tercih edilmiştir.
1.

Kitle İletişim Araçları ve Siyaset

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler kültürün her alanında önemli etkilerde bulunmaktadır.
Bu alanlardan biri de siyaset ve seçimlerdir. Eskiden yüzyüze iletişim yöntemiyle seçmenle
bir araya gelinmesi ve seçim dönemlerinde oy istenmesi olgusu günümüzde de devam
etmekle birlikte, bu süreçte kitle iletişim araçlarının (medyanın) belirleyiciliği göz ardı
edilemeyecek seviyeye ulaşmıştır.
Siyasetin medyaya bağımlı hale gelmesi ve siyasal iletilerin medya aracılığıyla aktarılması
medya- siyaset ilişkilerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Yığınsal iletişim araçlarına
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verilen ad (Sezgin, 1998, s.89) olarak tanımlanan medya, bugün yasama, yürütme ve yargının
yanında informal bir şekilde, dördüncü güç olarak yer almaktadır (Ekinci, 2006, s.72).
İletişim araçları, bireysel, toplumsal tutumlarımızı, değer yargılarımızı etkilemekte ve
edindiğimiz çoğu bilginin kaynağı olmaktadırlar. Dolayısıyla, siyasal bilgi ve değerlerimiz de
çoğu zaman iletişim araçları vasıtasıyla şekillenmektedir.
Kitle iletişim araçları etrafında örgütlenmiş bir toplumda, basın yayın organlarının dışında
kalan mesajların varlığı kişiler arası ağlarla sınırlıdır, bu yüzden de kolektif bilinçten silinip
giderler(Castells, 2005, s.451). Kitle iletişim araçları, bilgileri hızlıca yayması ve herkese
ulaştırabilme özelliğiyle bir yandan bilgilerin gelip geçiciliğini arttırmakta, üstüne her saniye
yeni bilgiler eklemekte, yeni bir haber veya içerik anında bir başka mesajla eskiyebilmektedir.
Diğer yandan da ortak toplumsal hafızaya sunduğu ve kayıt altına alınan verilerle
gündemimizi, kimliğimizi, toplumsal hafızamızı belirlemekte, kültürümüzün yapı taşlarını
oluşturmaktadır.
Medya, bilgi ulaştırma rolünü yerine getirirken, çeşitli konularda, neleri gerçek olarak kabul
etmemiz gerektiğini de bizlere söyler. Dolayısıyla, hakikat tanımları en azından bir ölçüde
enformasyonu taşıyan iletişim aracının karakterine bağlıdır. Bir araç olarak medya, bizi
zihinlerimizi düzenleyip dünyaya ilişkin deneyimimizi bütünleştirmeye yönelttiğinden,
kendini bilincimize ve toplumsal kurumlarımıza kabul ettirmeye çalışır. Araç, hakikate ilişkin
fikirlerimizi tanımlama ve düzenleme biçimlerimizde de her zaman kendine bir yer bulur
(Postman, 1994, s.27).
Ancak, dünyayı daha çok iletişim araçları aracılığıyla görmek, nesneler dünyasıyla bireyin
arasına mesafeler koymaktadır. Bu mesafe de gerçeklik duygusunun yitirilmesine neden
olmaktadır (Yıldız, 2002, s.19).
Kitle iletişim araçlarının bir ideolojinin yayılması ve benimsetilmesi açısından da önemli
işlevleri vardır. İdeolojiler, mevcut iktidar sistemini muhafazaya, değiştirmeye veya ortadan
kaldırmaya yönelmiş örgütlü siyasal eylem için zemin oluşturan, az çok tutarlı fikir
kümeleridir(Heywood, 2010, s.27).Kitle iletişim araçları bilgilendirmek işlevinin yanı sıra,
etkileme ve ideolojik yönlendirme amaçlı da kullanılmaktadırlar.
2. Siyasal İletişim ve Seçimler
İletişim, anlam transferi, sosyal değerlerin iletilmesi, deneyimlerin paylaşılması gibi amaçlara
yöneliktir. İletişimi statik değil, dinamik ve belirli bir amaca yönelik süreç olarak
düşündüğümüzde anlam transferiyle, sosyal değerlerin iletilmesi ve deneyimlerin
paylaşılmasını sağlayan dinamik bir süreç olarak tanımlayabiliriz(Peltekoğlu, 2009, s.205).
Her türlü insani faaliyetin olduğu gibi siyasal sistemin sağlıklı işleyebilmesi de haberleşmenin
düzgün işlemesine bağlıdır. Siyasal süreçte, iktidar ve muhalefet partileri siyasal
faaliyetlerden kamuoyunu haberdar etmektedirler. Bu haberdar edişte, iktidar partisi olumlu,
3
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muhalefet partisi olumsuz, eleştirel söylemlerle icraatları kamuoyuna aktarırlar. Haber,
böylece yukardan topluma iletilirken bir yorumlama işlemineuğramaktadır(Çam, 1984,
s.207).
Siyasal partiler, bir program çerçevesinde siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasal
iktidarı ele geçirmek üzere örgütlenmiş kuruluşlardır. Siyasal partiler, demokratik olsun
olmasın, tüm çağdaş siyasal rejimlerin işlemesinde çok önemli görevler üstlenirler (Kışlalı,
2000, s.261).Bu görevlerinden birisi, bahsedildiği gibi, kamuoyunu aydınlatmak ve
faaliyetleriyle ilgili bilgileri halka aktarmaktır. Bu durum, siyasette iletişim kavramının
önemini ortaya koymaktadır.
Bu durumda siyasal iletişim kavramı, “belli ideolojik amaçların, toplumda belli gruplara,
kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek,
uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin
kullanılması ile yapılan iletişim” olarak tanımlanmaktadır(Aziz, 2003, s.3).
Siyasal iktidarlar yönetilenler tarafından kabul ve destek görmek için varlıklarını
yasallaştırmak zorundadırlar. Günümüz demokratik rejimlerinde seçimler, yönetilenlerle
yöneticiler arasındaki ilişkiyi düzenlerken siyasal iktidarın yasal ve meşru olmasını
sağlamaktadırlar(Çam, 1984, s.265).Siyasal aktörlerden yayılan siyasal iletiler, seçim
dönemlerinde en yüksek seviyeye ulaşır. Seçim dönemlerinde bir kaynak olarak siyasal aday
ve partiler, iletişim faaliyetlerini yüz yüze ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla olmak üzere iki
yolla yerine getirirler.
Bugünün seçimleri neredeyse iletişim araçları vasıtasıyla yürütülür ve çok az seçmen siyasal
adaylarla yüz yüze gelir. Seçim sürecini etkileyen etmenler arasında kitle iletişim araçları, bu
araçların işleyişi, parti içi demokrasinin lidere bağımlı oluşu, partilerin birbirine benzemesi (
merkeze yığılma ) ve seçilmek için paranın başlıca güç olması vb. sayılabilir(Yıldız, 2002,
s.3).
Günümüzde, siyasal iletişim ve seçim sürecinin bir dönüşüm geçirdiği ve her ülkede
Amerikan tarzı uygulamaların küreselleşme sürecinin de etkisiyle yaygınlaştığı söylenebilir.
Siyasal iletişim uygulamalarında imaj faktörü önem kazanmakta, bu süreçte reklam ve halkla
ilişkiler faaliyetlerinden de yoğun olarak yararlanılmaktadır (A. Özkan, 2004,
s.52).Amerikanvari seçim kampanyaları, şarkı-türkülü, eğlence öğesinin ön planda olduğu,
promosyon uygulamalarının yer aldığı, imajın ve aday kişiliğinin ön planda olduğu seçim
kampanyalarıdır.
Seçimlerdeki bu dönüşümün hem etkisi ile hem de sonucu olarak, günümüzde siyasi sistemler
yapısal bir meşruiyet krizi içindedirler, giderek yurttaşlardan kendilerini yalıtıp, medyanın
ilgisine bağımlı hale gelmektedirler. Toplumsal meseleler sadece bir anlığına bir medya
sembolünün etrafında parlayıvermesiyle parçalı hale gelme, tek bir meseleye odaklanma,
gelip geçici olma eğilimi içindedirler (Castells, 2005, s.3).
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Bu süreçte, parlamentolar da, siyasal süreç üzerindeki etkilerini büyük ölçüde
kaybetmektedirler. Medyanın siyasal süreçte belirleyici olmasıyla siyasal partiler
marjinalleşir. Siyasal partilerin marjinalleşmesi parlamentonun gölgede kalmasına neden olur
(Tokgöz, 2008, ss.293-294). Medyanın etkisiyle siyasal partilerin rolü ve çalışma tarzı köklü
bir biçimde değişir. Partiler kitle iletişimi mantığına teslim oldukları ölçüde, siyasal
ortamlarına farklı tepki verirler. Medya, partileri ve ara sistemi marjinalleştirmekle, sivil
toplumun siyasal girdileri etkileme olanaklarını da azaltır (Meyer, 2004, s.40). Sonuç olarak
partiler ve adaylar, seçilebilmek için, siyasal iletişim uygulamalarına ve özellikle reklamlara
daha fazla bağımlı hale gelirler.
3. Siyasal İletişimin Önemli Bir Öğesi Olarak Siyasal Reklamlar
3.1.Reklamlar
Reklam; bir ürün ya da hizmet satmak üzere tasarımlanan ikna edici iletidir. Daha geniş bir
tanımla, malların ve hizmetlerin elde edilebilirliğiyle ve nitelikleriyle ilgili bilgilerin geniş bir
kamuya bildirilmesi sürecidir(Sezgin, 1998, s.105).
Reklamların bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma, destekleme ve değer katma fonksiyonları
vardır. Bir reklam bu fonksiyonlardan bir veya birkaçını amaçlayabilir.
Bilgilendirme fonksiyonu,tüketicilerin yeni ürünlerin farkına varmalarına yardımcı olur. İkna
etme fonksiyonuyla,ürünle ilgili müşteri algılamalarını değiştirme, alıcıları şimdi almaya,
ürün ve hizmeti denemeyi kabul etmeye ikna gibi etkiler amaçlanır.
Hatırlatma fonksiyonu, bir örgütün ürün ve hizmetlerini tüketici-kullanıcı hafızasında taze
tutmakla ilgilidir. Değer katma fonksiyonunda ise, reklam, tüketicilerin algılamalarını
etkileyerek ürün ve hizmetlere değer katar. Etkin reklam, markaların daha elegan, daha stilli,
modalı, prestijli ve belki de rakip ürünlere göre daha üstün görülmesine yardımcı olur (Tek ve
Özgül, 2008, ss.663-666).
Reklamlarda üç tür ileti bulunur, bunlar görsel, dilsel ve işitsel iletilerdir(Küçükerdoğan,
2005, s.30). Bir reklamda, kullanılan reklam aracına göre, bunlardan bazısının daha ön planda
olması mümkündür. Bu üçünün birbirini tamamlaması ise, reklamın etkisini arttırır.
Kitle iletişim araçları ve reklamlar, tutkuları, duyguları, düşünceleri görselleştirirler, bu
süreçte, bu araçlar vasıtasıyla anlam aktarılır. Reklamın bilgilendirici işlevi öne planda
olduğunda, reklam iletisi düzanlamsal aktarımda bulunur. Yananlamsal anlatım taşıdığında
reklam iletisi, görsel ve dilsel açıdan gizli simgeler taşır, hedef kitlenin duygularını,
tutkularını, düşgücünü harekete geçirir. Bu iki düzeyin birbirini bütünlemesi reklam
iletişiminde iletinin etkinliğini ve etkililiğini arttırır (Küçükerdoğan, 2005, ss.8-9).
Reklamların büyük kısmı, akla değil kalbe hitap eder, korku ve güvensizlik hisleriyle ve
sempati, vatanseverlik ve kızgınlık gibi duygularla manipülatif bir şekilde oynar (Radford,
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2004, s.46). Bu tip manipülasyonlar, duygularımızın hayatımız üzerindeki önemli etkisi
sebebiyle işe yaramaktadırlar.
Genel ya da antropolojik anlamda "gerçekliğin” tanımında bir rol oynayan reklamın (Mutlu,
1995, s.287) büyük etkisi, beğeni ve toplumsal farklılık oyununa katılabilmek için ürünleri
imgelemde ulaşılabilir kılmaktır(Maigret, 2011, s.80). İletişim araçlarında “gerçek dünyanın
basit imajlara dönüşmesinin” en bilinen ve önemli kanıtı reklamlardır. Reklamlar tüketim
toplumuna hitap eden ortak bir tüketim dilini oluştururlar. Reklamlar resimler, sözler, sesler,
beden dili, jestler, hareket gibi öğeleriyle gerçeğe karşı imgeyi kullanan bir tür iletişim
olmaktadır (Yıldız, 2002, s.12).
Reklam araçları, geleneksel ve yeni reklam araçları olarak ikiye ayrılır. Bunlardan televizyon,
gazete ve dergiler geleneksel reklam ortamlarını; internet, mobil reklamcılık ve oyun
reklamcılığı ise gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı yeni reklam araçlarını oluşturur.
Reklam araçları arasında bu çalışmaya konu edilen açıkhava reklamları,dünya tarihinde
kullanılan ilk reklam ortamıdır. Tarih öncesi dönemde bronz ve kaya tabletlerinin üzerinde
bulunan iletiler açıkhava reklamına verilebilecek en eski örneklerdir. Açıkhava reklamcılığı
doksanlı yıllardan sonra Türkiye’de geçerlilik kazanmaya ve reklam kampanyalarında etkin
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. (Dural, 1999, s.84).
3.2.Siyasal Reklamlar
Reklamın temel amacı ikna etmek olduğuna göre, siyasal reklamın amacı da taraftar
kazandırmaktır. Bir siyasal reklamın başarısı, adaya veya partiye kazandırdığı oy oranıyla
ölçülebilir(N. Özkan, 2004, s.17). Siyasal reklam, seçmenin oy potansiyelini, reklamı yapılan
parti ya da aday yönünde fiili tercih haline dönüştürmeye çalışır(Nedimoğlu, 1990, s.56).
Siyasal reklam kampanya iletişimi içinde denetlenebilir temel iletişim aracıdır. Mesajı
geliştirme ve yaymada çok önemli üstünlükleri vardır. Siyasal reklamın kullanıldığı medyalar
gazete ve dergilerden, açıkhava mecraları ve yeni medyalara kadar uzanan geniş bir
yelpazededir(Uztuğ, 2007, s.274). Siyasal danışmanlar siyasal reklamların seçim
kampanyaları sırasında hangi medya kanalında -gazete, dergi, billboard, radyo, televizyon ve
internette kullanılıp kullanılmayacağına parti yetkilileriyle birlikte karar verirler (Tokgöz,
2008, s.238).
Siyasal reklamcılık ilk evrelerinde partilerin ideolojilerinin ve programlarının tanıtımına
ağırlık verirken, zamanla lider veya aday imajına doğru bir gelişim seyri izlemiştir(Devran,
2004, s.15).Bu süreçte, aday ya da parti tarafından medyada yer veya zaman satın alınarak,
seçmenlerin tutum ve davranışları aday ya da parti lehine değiştirilmeye çalışılır (Uztuğ,
2007, s.315).
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Siyasal reklamların, adaya-partiye kamuoyunda ilgi yaratma, aday veya parti ismini tanıtma,
partizan eğilimleri destekleme ve katılımı arttırma ve seçmenlerin tartışmalı konularda
bilgilenmelerini sağlama gibi önemli işlevleri vardır (Nedimoğlu, 1990, s.71-72).
Siyasal reklamlar kampanya çalışmalarında birbirinden farklı şu altı amaç için
kullanılmaktadır:
1- Adayın adının seçmen tarafından bilinmesi ve tanınmasını sağlamak,
2- Adayın olumlu liderlik özelliklerini vurgulamak,
3- Adaylar ile seçmenler arasında benzeş noktaların olduğuna dikkati çekmek,
4- Adaylara ilişkin kahraman imajı oluşturmak,
5- Adayların konulara bakış açısını ve bu bakış açısının hedef kitlenin bakış açısı ile ne
denli örtüştüğünü dile getirmek ve
6- Adaylarla olumlu figür ve gruplar arasında bir ilinti oluşturmak (Devran, 2004, s.296).
Tüm bunların yanında siyasal reklamların olumsuz yön ve etkileri olduğu da söylenmektedir.
Siyasal reklamların, yaygınlaşmaları ile oluşturdukları sorunların temelinde, uzmanlara para
karşılığında yaptırılan kontrollü siyasal iletiler olmaları bulunmaktadır. Bu bakımdan
ekonomik destekten yoksun küçük partiler ile parasal desteği bulabilen partiler arasında
kamuoyunu etkileme, aydınlatma çalışmalarında eşitlikten uzak bir mücadeleye sebep olabilir.
Reklamlarda aday veya partilerin oluşturulan imajı, gerçekte olduğundan çok farklıdır.
Sonuçta, yapılan bu tür reklamların, gerçeklerin olumlu yönde değişmesine hiçbir katkısı
olmaz. Hem adayın kontrolünde, hem de reklamcının yaratıcı gücü ile oluşturulan siyasal
reklam seçmenlerin doğru ve tarafsız haber alma hakkına da zarar verebilir. Seçmen,
gerçekleri olduğu gibi öğrenemez.
Siyasal reklamların, ciddi siyasal sorunların çözümlenmesi çalışmalarına ve genelde siyasal
konjonktüre verebileceği en önemli zarar, izlenebilirliklerini artırmak amacıyla içeriklerinde
gülmece unsuruna sıkça yer vermesidir.
Siyasal reklamlar, insanların siyasetten soğumalarına, seçimlere katılım oranının düşmesine,
siyasetin “eğlence” olmasına ve seçmenleri bilgilendirmekten öte, bilgi kargaşası
yaratılmasına sebep olabilirler (Nedimoğlu, 1990, ss.87-89).
Siyasal reklam ve propaganda çoğu zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu yüzden siyasal
reklam propaganda ilişkisine de değinmekte fayda vardır. Esasında, bu ikisinin ortak yönleri
olmakla birlikte aynı şey değildirler.
Propaganda, köken olarak Latince, bahçıvanın taze bir bitkinin filizlerini yeni bitkiler üretmek
için toprağa dikmesi anlamına gelen propagare kelimesinden alınmıştır. Bundan dolayı,
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Katolik Kilisesi'nce ilk kez sosyolojik anlamda kullanıldığında deyimin bir anlamı meydana
getirilmiş fikirlerin yayılmasıydı; bu fikirler kendi kendine oluşmuş fikirler değil, yetiştirilmiş
olan, ya da yapay olarak meydana getirilmiş olan fikirlerdi. (Brown, 1992, s.11).
Reklamın propagandadan en önemli farkı ise, kurduğu iletişimin mümkün olduğunca çift
yönlülüğüdür. Reklam, özellikle gelişmeye açık ve eğitimli kitlelerde hedef kitlesiyle
karşılıklı iletişim kurduğu oranda başarılı olabilmektedir. Bir diğer fark, propagandada mesaj
kaynağı çoğu kez bilinmezken, reklamda kaynak her zaman ortadadır ve mesajı da esasen bir
farkındalık yaratabilmek için yaymaktadır. Ayrıca, propaganda, kitle iletişim araçlarını
ücretsiz olarak kullanırken, reklam yaydığı her bir mesaj için kullandığı alanı satın almak
zorundadır (N. Özkan, 2004, s.17).
Günümüzde, siyasal partiler arasında ideolojik farksızlaşma, lider karizması ve imajın ön
plana çıkması gibi olgular kurumsallaşamama sorununa yol açmaktadır. Siyasal partilerdekibu
kurumsallaşamama sorunu partilerde ilkelerin yerleşememesine, program devamlılığı ve
tutarlılığının olmamasına, seçmenle uzun süreli sadakat bağlarının geliştirilememesine sebep
olmaktadır. Seçmen de böyle durumlarda şaşkınlığa uğramakta ve kararlarını belirlerken
iletişim araçlarına açık olmaktadır. İletişim araçlarına açık oldukları durumlarda da partilerin
bilgilendirme değil yalnızca ikna etmek amacıyla karşı karşıya kalmaktadır (Yıldız, 2002,
s.89).
Bu durum, seçmenin doğru bilgiye ulaşmasının zorlaşmasına, kendisine sunulan bir takım
göstergelerle yetinmesine, partilerle bir bağ oluşturamamasına, bir seçimden diğerine farklı
partilere yönelen kararsızların sayısının artmasına sebep olmaktadır.Aziz’in belirttiği gibi,
siyasal reklamda en fazla etkilenmesi beklenen ve amaçlanan hedef kitle kararsız seçmen
kitlesidir. Kararsız seçmen, seçimlerin son günlerine kadar hangi partiye oy vereceği belli
olmayan seçmen grubudur (2003, s.69).
Sonuçta, kararsız oyların fazlalaşması, onları etkilemeye yönelik reklam ve diğer faaliyetlerin
etkisinin artmasına yol açmaktadır. Siyasal kampanyalar, var olan kendi partizan seçmen
kitlesini korumak ve olabildiğince yüzen oyları kazanmak üzerine kurgulanmaktadır. Çünkü
kararsız seçmenleri ikna etmek var olan kanaatleri değiştirmekten çok daha kolay bir iştir
(Devran, 2004, s.6).
Siyasal rekabetin zorlu doğasında siyasi partiler kendilerini farklılaştırmak zorundadırlar.
Siyasal bağlamda tanınırlık olarak adlandırabileceğimiz "farkındalık”, siyasi partiye ya da
adaya ilişkin kimliğin yapılandırılmasında da çok önemlidir. Siyasi partiye ilişkin seçmen
değerlendirmesinin ortaya çıkabilmesi için partinin seçmenler tarafından tanınması, farkında
olunması ön koşuldur (Uztuğ, 2007, ss.32-33). Reklam ise seçmende farkındalık oluşturmak
için kullanılan bir araçtır. Siyasal reklamlar bunu gerçekleştirmek için seçmenin mantığına ve
duygularına mevcut siyasal tabloya yeni anlamlar yükleyerek seslenir.
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4. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılan AKP ve CHP Açıkhava
Reklamlarının Göstergeler Açısından Karşılaştırılması
4.1.Bir Gösterge Olarak Siyasal Reklam ve Anlam İnşası
Kendisinden başka bir şeyi gösteren olarak tanımlanan gösterge, bir anlamın inşa edilmesinde
en belirleyici faktörlerden biridir. Bir anlam varsaymak, göstergebilime başvurmaktır. Çünkü
anlamı göstergelere bakarak çıkarabiliriz. Yazılı, sözlü, belirtisel veya görsel biçimde olabilen
göstergelerin işlevi bir gerçeği dile getirmek, bir içeriği açıklamak ve kişilerarası iletişime
olanak sağlamaktır (Devran, 2009, s.11; Barthes, 2003, s.181).Dolayısıyla her şey,
anlamlandırma aşamasında bir gösterge dizisinin çözümlenmesini gerektirir.
İnsanı kuşatan anlamlar evreninde, iletişim amaçlı kullanılan yazılı, sözlü ve görsel basın,
yazı, resim, töreler, davranışlar, reklamlar, müzik, tiyatro gibi gösterge bütünleri vardır. Bir
başka deyişle, iletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden yararlanarak bir ileti oluşturmak
gerekmektedir. Bu açıdan, göstergeleri, anlam üretimi aşamasında inceleyen göstergebilimsel
çözümlemeye başvurulmaktadır. Bir gösterge olarak reklam ise, gerçekte karmaşık bir
dizgedir. Çünkü anlam, görüntü, çizim, yazı ve kimi zamanda ses aracılığıyla aktarılır
(Küçükerdoğan, 2005, ss.60-61),
Reklam iletisinin çözümlenmesinde anlamın üretiliş koşullarını ve sürecini ortaya koyan
göstergebilimsel yöntem devreye girer. Birisiyle iletişime girildiğinde iletinin ne anlama
geldiği az ya da çok algılanır. İletişimin gerçekleştirildiği göstergelerden oluşan bir iletide,
gösteren birey tarafından algılandığında, ona bağlı gösterilen yani aktarılmak istenen anlam
da zihinde oluşur. Reklam iletisinin anlamlandırılması sürecinde, iletideki gerek görsel
gerekse dilsel göstergelerin algılanması ve yorumlanması söz konusudur (Küçükerdoğan,
2005, ss.72-73).
Günümüzde, göstergelerin giderek yerine geçtiği nesneleriyle bağını kopardığı
söylenmektedir. Göstergenin kastettiği anlamla bağlarının kopması nedeniyle, göstergeyi
kullanan aktörler, bizzat göstergenin nesnesi haline gelmekte, dolayısıyla göstergeler sadece
aktörleri işaret etmekte ve onlara ilişkin ipuçları vermektedir. Çağrışım gücü zayıflayan
göstergelerin dünyamızı sarmalaması neticesinde bilgi, fazla ihtiyaç duyulmayan şey haline
gelmiştir (Devran, 2009, s.20).
Bir anlama sahip olmak, sadece göstergeleri seçmek ve kullanmakla sınırlı olan bir şey
değildir. Göstergeler sadece bir gerçekliğin dış yüzeyini sözlü, yazılı ve görsel olarak
gösterme imkânına sahipken özü açıklamayabileceği gibi, aksine onun üzerini örtebilir ve
başka bir gerçeklikmiş gibi sunabilir. Bu sebeple görünen şey her zaman olanı temsil
etmeyebilir (Devran, 2009, s.108).
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4.2. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP Açıkhava Reklamlarındaki
Göstergelerin İncelenmesi
AKP’nin kullandığı outdoor reklamlarındaki temalara baktığımızda, bunları, birisi sadece
parti liderinin yer aldığı ve icraatların sloganlarla ifade edildiği reklamlar ve diğeri de halktan
birinin ağzından çıkan ve yine icraatları anlatan sloganların kullanıldığı reklamlar olarak iki
grupta sınıflandırabiliriz.
AKP reklamları incelendiğinde sloganlarında bir işin, bir hizmetin tamamlandığını anlatan
kalıplarda cümlelerin kullanıldığını görüyoruz. Reklamlarda, mutlu insanlar ve mutlu, başarılı
insan hikâyeleri resmedilmiştir.
AKP’nin liderinin kullanıldığı reklamlarda ortak slogan olarak “Türkiye Hazır Hedef 2023”
sloganı kullanılmıştır. Bu sloganla geleceğe dair bir vizyonları olduğu ve seçmenin 2023
yılına kadar onları iktidarda tutarsa bunu gerçekleştirebilecekleri anlatılmaktadır. Ufukta bir
noktaya bakıyor gözüken Tayyip Erdoğan’ın geçmişi gördüğü ve sloganlarda verilen icraatları
yapmış olmaktan gurur duyduğu fotoğrafta anlatılmaya çalışılmıştır. Sola dönük görsel öğeler
geçmişi, gelenekleri, köklü ilişkileri simgelemektedir (Küçükerdoğan, 2005, s.83).
Görsellerde yer alan sıradan vatandaşlarla aynı duyguların paylaşıldığı, aynı geleneklerden
gelindiği ve bununla gurur duyulduğu anlatılmak istenmiştir. Geçmişe yönelik bu
memnuniyet, 2023 yılı ifadesinin aynı reklamlarda da yer almasıyla geleceğe de taşınmak
istenmiştir. Ayrıca “Türkiye hazır” ibaresi, tüm seçmeni kapsayan, ortak bir ruh oluşturmaya
yönelik bir ibaredir.
AKP liderinin yanında sıradan bir vatandaşın kullanıldığı reklamlarda, ortak öğe olarak
“Hayaldi, gerçek oldu!” sloganı mevcuttur. Bu reklamlarda, toplumun değişik gruplarından
insanların kullanıldığını ve bu insanların ağızlarından çıkan ve yapılan icraatlara olan
hoşnutluklarını anlatan cümleler kullanılmakta, karşılığında liderin resminin yanında o
hizmeti gerçekleştirdiğini onaylayan bir cümle bulunmaktadır. Örnek olarak “istediğim
eczaneden ilacımı alıyorum, üstelik %80 ucuza diyen vatandaşa “ilaç fiyatlarında rekor
indirim yaptık” şeklinde bir karşılık verilerek durumundan memnun vatandaşa bu imkânı
verenin AKP ve Tayyip Erdoğan olduğu, tekrar aynı hizmeti vermesinin tekrar seçilmesine
bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Üstelik bu hizmeti yapmaktan ve vatandaşın mutlu
olmasından dolayı mutlu olduğu yüz ifadesiyle anlatılmaya çalışılmaktadır.
Tayyip Erdoğan’ın giydiği beyaz gömlek, bu beyaz alanın üzerinde olacak şekilde
yerleştirilmiş partinin simgesi ampul ve altına yazılmış “AK Parti” logosundaki “ak” kelimesi
benzerlik oluşturarak birbirini tamamlamaktadır. Gözün en fazla dikkatini çeken ve akılda
kalan yer olarak sağ alt köşeye, oy pusulasındaki gibi bir yuvarlak ve evet mührü
yerleştirilmiştir. Bilinçaltına seslenilerek seçmenin seçimlerde AKP’ye oy vermesi
istenmektedir.
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Reklamlarda sloganlar yatay çizgiler içinde kullanılmışlardır. Küçükerdoğan’ın belirttiği gibi,
yatay çizgiler, reklama, “dinginlik”, “çizgisellik” ve “durağanlık” anlamları katar (2005,
s.82). Reklamlarda yatay çizgiler arasında verilen sloganlarla, ifade edilen hizmetlerin aynen
devam edeceği, yine iktidarda olup yine aynı faaliyetleri yapacakları çağrıştırılmakta,
seçmene güvence verilmektedir.
4.3. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP Açıkhava Reklamlarındaki
Göstergelerin İncelenmesi
CHP’nin açıkhava reklamları Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullanıldığı, sıradan bir vatandaşın yer
aldığı ve ikisinin de yer almadığı reklamlar olarak üçe ayrılabilir. Burada AKP reklamlarıyla
aralarında bir farklılık olduğu göze çarpmaktadır. AKP lidersiz bir reklam kullanmamışken
CHP bunu kullanmıştır. Açıkçası bu cesurca bir yöntemdir. Seçmenin partileri genel olarak
liderleriyle özdeşleştirerek benimsediği düşünülürse, lidersiz reklamın hangi partiye ait
olduğunun hatırlanma olasılığı düşmektedir. CHP ve AKP arasındaki bu konudaki farklı
kullanımın CHP’nin parti kimliğine aşırı bir güven beslediği, liderin dışında da CHP’nin
mesajları ve ideoloji olarak tanınırlığının yüksek olduğunu düşündüğü şeklinde; AKP’nin ise
aksine liderinden bağımsız partiyi ayakta tutacak şeylerin az olduğu, lidersiz verdiği
mesajların seçmenin zihninde partiyle özdeşleşme oranının da az olduğunu düşündüğü
şeklinde yorumlayabiliriz.
CHP reklamlarına baktığımızda, iktidara geldiklerinde yapacaklarını vadeden sloganlar ve
vatandaşın sorunları olduğunu, kendilerinin ise bu sorunu çözeceklerini söyleyen ifadeler
vardır. Reklam iletişiminde dilsel iletide kullanılan gelecek zamanlı ifade, iletiye söz verme
anlamı yükler. İleride gerçekleşecek bir olayın aktarımı olarak tanımlanabilecek gelecek
zaman kipi okuyucuyu iletiye çekmede ve dikkatini ürüne yönlendirmede yararlıdır
(Küçükerdoğan, 2005, s.105).
CHP reklamlarında ortak öğe olarak “Herkes için CHP” sloganının kullanıldığını ve 2 afiş
hariç, “rahat bir nefes” ibaresinin ortak olduğunu görmekteyiz. Burada CHP’nin Türkiye’deki
her kesime hitap eden bir parti olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de seçmenin nefes
almasını zorlaştıran bir ortam olduğu ve tabiri caizse birinin seçmenin boğazını sıktığı
çağrıştırılmıştır. Rahat nefes almayı engelleyenin ise AKP olduğu kastedilmiş, CHP’nin
bunun önüne geçebileceği, ufukta bir noktaya mutlulukla bakan Kemal Kılıçdaroğlu ile
anlatılmaya çalışılmıştır. Kılıçdaroğlu’nun sağ tarafa dönük olması, seçimlerden sonra
iktidarda olacakları günlere bakıyor izlenimi vermesi, yenilik, çözüm vadeden reklam
sloganlarıyla da uyumludur. CHP reklamlarında beyaz üstünde, kırmızı ve siyah renklerinin
kullanımıyla keskin zıtlıklar mesaja yüklenmiştir. Ayrıca, CHP reklamları, AKP
reklamlarından daha resmi ve ciddi bir havada verilmiştir.
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4.4.AKP ve CHP Açıkhava Reklamlarındaki Ortak Konular
Tablo 1: AKP ve CHP Açıkhava Reklamlarının Ortak Konuları ve Sloganları
Reklam
Konusu
2B Arazileri

Öğrenciler

AKP REKLAMI

CHP REKLAMI

Lider; Slogan: 2B Arazilerine kesin
çözüm. Herkes tapusunu alıyor

Lider; Slogan: 2/B sorunu
çözülecek, vatandaş tapusuna
kavuşacak. Halk rahat bir nefes
alacak

Öğrenci; Slogan: Ders kitaplarımı ücretsiz
alıyorum,
Lider; Slogan:1 milyar adet ücretsiz ders
kitabı dağıttık

Öğrenci; Slogan: Üniversite
harçları kalkacak. Gençler
rahat bir nefes alacak

Lider; Slogan:Her öğrenciye ücretsiz
elektronik kitap

KOBİ’ler

Esnaf; Slogan: Kredimi aldım işimi
büyüttüm,
Lider; Slogan: Esnaf ve KOBİ’lere tam
destek verdik
Lider; Slogan: Tarımda dünyanın en büyük
5 ülkesinden biri

Tarım
Kesimi

Köylü; Slogan: Ektiğim biçtiğim güven
altında,
Lider; Slogan: Tarım sigortasını başlattık
Köylü; Slogan: Mazot gübre ve ürün
desteği alıyorum,
Lider; Slogan: Çiftçimize tam destek
verdik

Öğrenci; Slogan: Aile
sigortası ile her çocuk
okuyacak. Aileler rahat bir
nefes alacak
Lider; Slogan: KOBİ’ler
ödediği vergi kadar faizsiz
kredi alacak. Esnaf rahat bir
nefes alacak
Esnaf; Slogan: Esnafa
desteğin şartı olmayacak. Esnaf
rahat bir nefes alacak
Lider; Slogan: Çiftçinin
mazotu 1,5 lira olacak, çiftçiler
rahat bir nefes alacak
Lider; Slogan: Çiftçimizin
deposu yarı fiyatına dolacak.
Çiftçimiz rahat bir nefes
alacak.

Kaynak: www.chp.org.tr/?page_id=745; www.akparti.org.tr/site/fotogaleriler/icraatlar/P12 .

Bu bölümde iki parti reklamlarında da işlenmiş konular olarak 2B sorunu, öğrenciler, KOBİ,
esnaf, çiftçi ve tarım reklamları dilsel öğeler bakımından karşılaştırılacaktır.
Reklamları sırayla incelemeye başladığımızda, 2B konusunu iki partinin de işlediğini
görmekteyiz. AKP reklamında, Tayyip Erdoğan fotoğrafının yanındaki sloganda, “2B
arazilerine kesin çözüm, herkes tapusunu alıyor.” ifadesi yer almaktadır. CHP reklamında ise
Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yanında “2/B sorunu çözülecek, vatandaş tapusuna
kavuşacak. Halk rahat bir nefes alacak” sloganı yer almaktadır.
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Görüldüğü gibi, iki parti de ortak bir tavra sahiptir, kesin çözüm vadedilmektedir. İki partinin
de tutumu aynıdır, birisi iktidar partisi olarak, bir diğeri de muhalefet partisi olarak kesin
çözümü vadetmektedirler.
AKP ve CHP’nin öğrencileri konu edinen reklamları karşılaştırıldığında, AKP’nin yaptıkları
ve yapacaklarıyla mutlu, güzel bir tablo ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. CHP de bunun
aksine, ailelerin çocuklarını okutamadıklarını vurgulamakta, AKP’nin ücretsiz elektronik
kitap ve ders kitabı dağıtmasına karşılık aile sigortasıyla yoksulların da okumasının
sağlanmasına yönelik bir proje sunmakta ve üniversite harçlarının da kalkması gerektiğini
reklamında vurgulamaktadır.
Esnaf ve KOBİ’leri iktidar partisi, reklamında, halinden hoşnut, hayal olanı gerçekleşmiştir,
kredi alıp işini büyüten kesim olarak, muhalefet partisi ise, bu kredinin faiz oranını vurgulayıp
esnafı rahat nefes alamayan kesim olarak ifade etmiştir. Kendisinin ise esnafa şartsız destek
vereceğini belirtmiştir. AKP reklamında esnafın mutlu olduğu sloganla, CHP reklamında ise
esnafın rahat nefes alamadığı sloganla, esnafın öfkesi ise görselle ifade edilmiştir.
Çiftçileri ve tarımı konu edinen reklamlara baktığımızda ise bu konuda AKP’nin 3, CHP’nin
ise 2 adet reklamı olduğunu görüyoruz.
AKP ve CHP’nin kırsalın oyunu kazanmaya yönelik reklamlarında iktidar partisi, ülkenin,
dünya üzerinde tarım bakımından beşinci sırada olduğunu vurgulanmakta, çiftçiye verilen
destek, mazot, gübre yardımı ve ürünü için gördüğü yardım dile getirilmektedir. CHP
reklamlarında ise, çifçinin rahat nefes alamayan diğer kesimler arasında olduğu, mazot
fiyatının yüksekliği ve kendilerinin bunu düşürecekleri vurgulanmaktadır. İktidar partisi
reklamında, çiftçinin ağzından dile getirilen olumlu tabloya karşılık, CHP, çiftçinin
durumunun olumsuz olduğunu vurgulamaktadır.
SONUÇ
Siyasal gerçeklik, toplumsal gerçekliğin bir parçasıdır. Toplumsal ve bireysel hafıza
tarafından kaydedilerek ve gerektiğinde hatırlanarak insanı ve insanın topluma ve olaylara
bakış açısını biçimlendirir. Siyasal gerçeklik, bir gösterge olarak siyasal reklamlar üzerinden
yeniden üretilirken, gösteren ve gösterilen arasında oluşan farklı anlamlar, bazen gerçekliğin
zıt iki kutbunda yer alabilmektedirler.
2011 Milletvekili Genel Seçim reklamları incelendiğinde de partilerin, siyasal reklamlar
vasıtasıyla, ülkenin ve seçmenin durumunu kendilerine göre tasvir ettiklerini ve
kurguladıklarını ve bunu yaparken de birbirlerine zıt bir tasavvura sahip olduklarını
görüyoruz.
Reklamlarda iletilen bilgilerin kanıtlarını ve tüm boyutlarını araştırıp bilme imkânı yoktur,
partilerin reklamlarda kullandıkları bilgilerin ve içeriklerin birbirlerine zıt oldukları
düşünüldüğünde, siyaset arenasında, seçmene sunulan bilgilerde büyük bir göreceliliğin
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olduğunu ve bu durumun doğruya ulaşma açısından bir engel oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Siyasal reklamların etkisiyle siyasette, birincisi yaşanılan ve ikincisi sunulan hakikatlerin
oluştuğu söylenebilir.
Medyanın ve siyasal reklamların etkisiyle oy veren seçmenin doğru veya yanlış aslında bir
senaryoya, bir kurguya, bir temsile oy verdiğini ve partilerin asıl icraatlarına oy
vermediklerini söyleyebiliriz. Bu durumda reklamlarda gösterilenlerin gerçekten oldukları şey
olup olmadığı sorusu önem kazanmaktadır. Ancak incelenen seçim dönemindeki CHP ve
AKP reklamlarının aynı toplumsal sorunlarda farklı farklı şeyleri gösterdikleri düşünülürse,
reklamların gerçekliğe işaret etmekten uzak oldukları, başka bir deyişle, partilerin kendi
gerçekliklerini kurmalarının bir aracı oldukları ve sonucunda da reklamların siyasal bilgi
sağlamak açısından güvenilir bir kaynak olmadıkları görülmektedir.
Bu durumun sonucu olarak siyaset sonradan üretilen bir şeye dönüşmektedir. Toplumsal
sorunlar onları yaşayan seçmenin dışında simgesel olarak yeniden oluşturulmaktadır. Bu
tezde, 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP ve CHP’nin aynı sorunlara yönelik
reklamlarının incelenmesiyle; bu reklamlarda sözel ve görsel gösterenlerin zıt durumları
göstermeleri sebebiyle, gerçekliğin temsili olamayacakları, bir gösterge olarak yerine
geçtikleri şeyin aslında reklamcının kurguladığı bir senaryo olduğu ve işaret ettiği şeyden
uzaklaştırılan reklamın siyaseti kısırlaştırdığı, insanlardan, sorunlardan ve gerçeklerden
uzaklaştırdığı sonucuna varılmıştır.
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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN VİYOLONSEL DERSİNE
İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ1
Öz
Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören bireysel çalgısı viyolonsel olan öğrencilerin
viyolonsel dersi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2011-2012 eğitim öğretim
yılı güz döneminde Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı viyolonsel öğrencilerinden oluşan toplamı 40 kişi olan gruptan “viyolonsel
dersine ilişkin görüşlerim” başlıklı kompozisyon yazmaları istenmiştir. Verilen yazılı
cevaplar, nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
öğrenciler, en çok ders süresinin yetersiz olmasından memnuniyetsizlik duymaktadırlar.
Bununla birlikte, kaynak Türk eserlerinin sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Etüt
ve eserlerin ilişkilendirilerek verilmesini ve bu konuda seçme özgürlüğü edinmeyi
istemektedirler. En dikkat çekici bulgu olarak; öğretmen yetiştiren bir kurumda yetişmelerine
rağmen ana çalgılarını nasıl öğreteceklerini öğrenemediklerini ifade ettikleri görülmektedir.
Anahtar sözcükler: öğrenci, viyolonsel dersi, algı, beklenti

1
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MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS’ PERCEPTIONS AND
EXPECTATIONS TOWARD CELLO LESSONS
Abstract
The purpose of this study is to determine the views about the cello lessons of the
students of Music Education Department. Cello students (N=40) from Konya, Ankara and
Tokat were asked to write an essay titled “my views on the cello lessons”. Written responses
were analyzed using qualitative research techniques. Based on the results, students feel the
most dissatisfaction with the lack of class hours. And also they emphasize the need to increase
the number of Turkish studies. They want to choose etudes and concertos which were given to
practice. They could not learn how to teach their instrument despite grow up in an institution
for teacher training. This is the most interesting finding.
Keywords: student, cello lessons, perception, expectation
1. Giriş
Uçan (1997), bireyin müzik eğitimi mesleğinin gerektirdiği biçim, kapsam ve düzeyde
hazırlanması, uzmanlaşmasıve yetkinleşmesinin gereğini vurgulamıştır (Uçan, 1997: 33).
Mesleki müzik eğitiminin bir boyutu olan müzik öğretmenliği eğitiminde, alan
uzmanlığının sağlanabilmesi için gerekli olan dersler müfredatta yer almaktadır. Çilden
(1997)’in ifade ettiği gibi, müzik eğitimini gerçekleştirebilmenin temel unsurlarından biri
çalgı eğitimi uygulamalarıdır (Çilden, 1997: 27).
Viyolonsel,Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğretilmesinin yanı
sıra,Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında,
öğretmen yetiştirme programı bünyesinde eğitsel bir araç olarak kabul edilen bir çalgıdır.
Bireysel çalgı adı altında sekiz dönem yer alan viyolonsel dersi; viyolonsel ve öğeleri,
viyolonseli eğitsel amaçlı kullanmaya ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmayı
hedeflemektedir. Bu amaçla teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve
evrensel boyutta etüt ve eserler seslendirilir. Dördüncü sınıfın ikinci dönemi ise “bireysel
çalgı ve öğretimi” adı altında yürütülen viyolonsel dersi;

viyolonsele yönelik

dağarıgeliştirme, viyolonselin müzik eğitiminde kullanımı ve viyolonsel öğretiminde
uygulamaları içerir.
2
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Eğitim programlarının planlama çalışmalarında, eğitimi verilecek derslerin amaç ve
hedeflerinin belirlenmesinin ardından uygulamalar yapılır.Programın başarısının uygulama
sonunda ölçülerek değerlendirilmesi ile elde edilen verilerin işe koşulması, programın
kalitesini yükseltir.İyileştirme çalışmalarında iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerinin
alınması ihtiyaçtır.
1.1. Amaç
Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarında, bireysel çalgısı viyolonsel olan öğrencilerin viyolonsel dersi
hakkındaki görüşlerini belirlemektir.
1.2. Önem
Araştırma,uygulama aşamasına ilişkin önemli örnekler ortaya koymaktadır.Çalışma
ile, anlayışın ve deneyimlerin gelişmesine katkıda bulunarak, eğitim öğretim işi ile ilgili daha
verimli kararlar verilmesine ve verilen kararların uygulamaya geçmesine yardımcı olmak
hedeflenmektedir.
Öğrencilerin viyolonsel dersi ile ilgili görüşlerine ilişkin betimlemeler ve açıklamalar
uygulayıcıların mesleki donanımını zenginleştirebilir, onları öğretim sürecine ilişkin özeleştiri
yapmaya yöneltebilir.
2. Yöntem
Araştırmada içintarama modeli seçilmiştir.Var olan durumu betimlemeyi amaçlayan
bu model ile Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim
Dallarında öğrenim gören bireysel çalgısı viyolonsel olan öğrencilerden“viyolonsel dersine
ilişkin görüşlerim” başlıklı kompozisyon yazmaları istenmiştir. Verilen yazılı cevaplar, nitel
araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulardan hareketle viyolonsel dersi
hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Görüş soruları bir kimsenin bir anda ve belli bir konuda
ne düşündüğünü ya da ne duyduğunu saptamaya yöneliktir (Balcı, 2010: 147).
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2.1 Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda viyolonsel öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim DallarındanAnkara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı viyolonsel öğrencileri, Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalıve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı viyolonsel
öğrencilerinden 2011–2012 öğretim yılında bu dersi alan 40 öğrenci oluşturmaktadır.
2.2 Veri Toplama Araçları
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı viyolonsel öğrencilerinden “viyolonsel dersine ilişkin
görüşlerim” başlıklı kompozisyon yazmaları istenmiştir. Verilen yazılı cevaplar, nitel
araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.Bu çalışmada, araştırma için gerekli olan
veriler toplanırken içerik geçerliliğin sağlanması için, alanla ilgili uzmanların görüşleri alınarak gözden geçirilmiş ve sınıflamalar yapılmıştır.
3. Bulgular
Bu kesimde, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin araştırma konusuna ilişkin
betimlemelerinden örnekler verilmiştir.
•

Derslerde viyolonsel çalmayı öğretmenin dışında,viyolonsel çalmanın nasıl öğrenciye
nasıl daha kolay öğretilebileceği hakkında bilgilendirilmemizin yararlı olacağını
söyleyebilirim.

•

Seviyemin üzerinde eserleretütler çaldım. Liseden beri çokgeriledim. Şuan kendi ana
çalgımda çok kötü durumdayım.

•

Öğrenciye ödev verip, olmuş veya olmamış demek öğretmenlik değildir.

Ders

saatinde öğrenciyle birlikte çalıp öğrenmesini sağlamak gerekli.
•

Motivasyona arttırmak için öğrencinin hoşlanabileceği eserler seçmeye çalışılabilir.
Etüt sayısı fazla oluyor. Ayrıca çaldığımız etüt ve eserler Türk müziğinden
4
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örnekleriçerirse öğrenme kolay olabilir. 4.sınıf öğrencisiyim mezun olmadan
makamsal bir eser çalmak isterim.
•

Öğrencinin dersten soğumaması için çok zorlanmamalı bence. Çünkü öğrenci sıkılırsa
geri dönüş zor olur. Ders saatinin planlanması da önemli. Günün ilk veya son
saatlerinde olması devamsızlığı etkileyebilir.

•

Mezun olduktan sonra öğretmenliğe başlayıp da ben simdi nasıl öğreteceğim , diye
düşünen çok arkadaşım oldu.Bize üniversitede çalgı eğitimi veriyorlar; ama o çalgının
nasıl öğretilmesi gerektiğini vermiyorlar.

•

Ders suresi çok az olduğundan halk ezgilerine veya çocuk şarkılarına bakma
zamanımız olmadı. Sanırım müfredatta böyle bir şey söz konusu bile değil; ama ben ,
viyolonselimle

halk

ezgileri

çalmayı,

çocuk

şarkılarına

eslik

etmeyi

çok

isterdim.Okulun müzik öğretmeni yetiştirmesi gerekiyor, viyolonsel sanatçısı değil.
•

Öğretmen etüt veriyorsa önce onu calip öğrenciye duyurmalı, ardından teknik olarak
nerelere dikkat etmesi gerektiğini vurgulamalı, hatta nasıl çalışması gerektiğini
örneklerle pekiştirmeli.

•

Çalgı secimi özgürce olmalı.Ayni çalgıya devam etme isteği varsa da öğrenciyi iyi
gözlemlemek gerek.Sadece etüt verip bir ders sonrasına hadi çal demek öğretmenlik
değil benim anlayışıma göre.

•

Etütler ve eserlere eşit ağırlık verilmesi ve ders dışında performans alımlarının (yani
workshop - konser -dinleti vs.) daha çok olması güzel olurdu. Dersleri ders saatinde
yapmak,olmuyorsa telafi derslerini öğrenciye de uygun saatlerde ayarlamak
konusunda öğretmenlerimizin daha hassas olması da önemli.

•

En büyük sorunlardan biri ders saatlerinin azlığı.Yeterince zaman olmadığı için çoğu
şeyi geçiştiriyoruz ve geçiştirdiğimiz şeyler de ilerde daha büyük sorunlar olarak
karşıma çıkıyor. Çünkü yeri geldiğinde tam öğrenemediğim için uzun bir süre aynı
hatayı yapıyorum bu da yerleşiyor ve düzeltmesi zor oluyor.Bunun yanı sıra etütlerin
eserle bağlantılı olarak seçilmesi bence çok faydalı olabilir. Çalışılan eserin zor
pasajlarını çalıştırmaya yönelik etütler seçilmeli.
Yukarıda da örnekleri yer alan, viyolonsel öğrencilerinin yazdıkları “viyolonsel

dersine ilişkin görüşlerim” başlıklı kompozisyonların analizine göre görüş ve öneriler
5
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sunulmuştur. Burada öğrencilerin viyolonsel dersinden neler bekledikleri yer almaktadır. Bu
görüşler aşağıda çapraz tablo ile gösterilmiştir.
Görüşler

f

%

Etüt ve eserler bireysel seviyeye uygun belirlenmeli

38

95

Eser seçiminde öğrenci görüşü alınmalı (makamsal/tonal)

38

95

Ders süresi artırılmalı

34

85

Sadece çalmak değil, “çalgının nasıl öğretileceği” de öğretilmeli

27

67,5

Nasıl çalınmasından ziyade “ne ve nasıl çalışılması” gerektiği

26

65

Öğretmen, öğrenciyle birlikte çalmalı

12

30

Belli dönemlerde öğrencinin çalgıya, derse, öğretmene ilişkin

11

27,5

Öğretmen konser gibi etkinliklerle öğrenciye örnek olmalı

10

25

Öğretmen, öğrenciyi konser vermek için teşvik etmeli

10

25

Ders, planlanan ders saati ve süresine uygun olarak yürütülmeli

9

22,5

Etüt ve eserler ilişkili olmalı, eserin öğrenciye zor gelen pasajlarını

7

17,5

3

7,5

öğretilmeli

tutumu sorgulanmalı, sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler
yapılmalı

çalıştırmaya yönelik etütler seçilmeli
Öğretmenden kaynaklanan yapılamayan derslerin telafisi, öğrenciye
uygun saatlere göre planlanmalı
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Tabloda görüldüğü gibi öğrenciler, her biri ayrı bir araştırma ve tartışma konusu
olabilecek konulara dikkat çekmişlerdir. Demirel (2006)’in de ifade ettiği gibi; bilgi,
öğrencinin en iyi şekilde ve kolayca anlayabileceği biçimde, öğrenilebilir ve kullanılabilir bir
yapıyasahip olmalıdır(Demirel, 2006: 120).Her öğrencinin farklı öğrenme stiline ve farklı
algı düzeyine sahip olduğu düşünüldüğünde, çalgı eğitiminin bireysel olarak yapılması
isabetli bir uygulama olarak görülmektedir. Çalgı eğitiminin bireysel olarak planlanmasından
ötürü, öğrencinin ihtiyacına yönelik öğretim yöntemini seçerek amaçları gerçekleştirmek için
olanak doğmaktadır. Büyükaksoy (1997)’un da tanımladığı gibi; bu durum “öğretmenle
öğrenci arasındaki bireysel olan bilgi alışverişidir.” (Büyükaksoy, 1996: 64).Çalgı eğitiminin,
öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olarak, birbirinin önkoşulu şeklinde planlanması
yerinde olacaktır.
4. Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, en çok ders saatlerinin yetersiz olmasından
memnuniyetsizlik duymaktadırlar. Bununla birlikte, kaynak Türk eserlerinin sayısının
arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Etüt ve eserlerin ilişkilendirilerek verilmesini ve bu
konuda seçme özgürlüğü edinmeyi istemektedirler. En dikkat çekici bulgu olarak; öğretmen
yetiştiren

bir

kurumda

yetişmelerine

rağmen

çalgılarını

nasıl

öğreteceklerini

öğrenemediklerini ifade ettikleri görülmektedir.
Bu nitel araştırma sonuçları ve bunların koşullara göre süzgeçten geçirilerek
uygulamaya konulması, uygulayıcıların işlerine ve çalıştıkları ortamlara yönelik daha esnek,
eleştirel ve yapıcı bir tavır geliştirmelerine olanak verebilecektir.
Bu ve bunun gibi araştırmaların sonuçları, kalite geliştirme etkinliklerinde mutlaka
kullanılması gereken ve eğitim kurumlarının kendileri hakkında zengin, çoğulcu ve bütüncül
bir perspektif geliştirmelerinde rol oynayabilecek bir değere sahiptir.Herhangi bir programın
süreçlerine, programa katılan bireylerin elde ettiği yararlara, program uygulamasının
değerlendirilmesine ve program niteliğinin arttırılmasına katkıda bulunabilecek bu çalışmanın
eğitim kurumlarındaki tüm dersler için yapılması önerilmektedir.
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JOHN CALVIN’İN TEOLOJİSİ VE ÖZGÜNLÜĞÜ

Dr. Osman Murat DENİZ∗
Öz
John Calvin, Martin Luther’in ardından, Protestanlığın en önemli reformcusu ve
teologudur. Protestan doktrinine en keskin ve sistematik formulasyonunu vermiştir. Onun,
Hıristiyan Dininin Temelleri adlı eseri erken dönem Protestanlığının en önemli çalışmasıdır.
Batı kültürünün şekillenmesinde önemli bir figür olan Calvin’in hayatına, düşüncelerine ve
yaptıklarına farklı yönlerden yaklaşılabilir. Bu makale onun teolojisinin temel özelliklerini ve
düşüncesinin arkasında yatan ana etkenleri ele almakta ve böylece teolojisinin özgünlüğünü
irdelemektedir. Calvin’in teolojisi Augustine’ci gelenek ile kendinden önceki reformcuların
görüşlerine dayanmaktadır. Özgünlüğünü Kitab-ı Mukaddes’in literal/lafızcı yorumlanmasına
olan tavizsiz bağlılığına borçludur.
Anahtar Kelimeler: John Calvin, Teoloji, Reformasyon, Kalvinizm
JOHN CALVIN’S THEOLOGY AND ITS ORIGINALITY
Abstract
After Martin Luther, John Calvin is the most important Protestant reformer and
theologian. He gave Protestant doctrine its most incisive and systematic formulation. His
Institutes of the Christian Religion is early Protestantism’s greatest theological work. The life,
thoughts and works of Calvin who is a pivotal figure in the shaping of Western culture is
approachable from many directions. This paper deals with the main features of his theology
and main factors behind his thoughts, and so examines the originality of his theology.
Calvin’s theology is based on Augustinian tradition and previous Reformers’ views. His
theology owes its originality to his uncompromising commitment to literal interpretation of
Bible.
Keywords: John Calvin, Theology, Reformation, Calvinism
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JOHN CALVIN’İN TEOLOJİSİ VE ÖZGÜNLÜĞÜ
15. ve 17. yüzyıl boyunca Roma Kilisesi’ne karşı yürütülen Reform hareketlerinin
Hıristiyan düşüncesinin dönüm noktalarından biri olduğu bilinen bir olgudur. Hıristiyan
teolojisinde bir kırılma meydana getiren Reform döneminin önemli simalarından birisi de hiç
kuşkusuz John Calvin’dir (1509-1564). Dinler tarihi kaynakları incelendiğinde Calvin’in,
Protestan doktrinine en keskin ve sistematik şeklini verdiği sonucuna ulaşmak mümkündür.
“Institutes of the Christian Religion” adlı eseri, erken dönem Protestanlığının en önemli
teolojik çalışması olarak kabul edilir. 16. yüzyıla damgasını vuran şahsiyetlerin başında gelen
Calvin, gelecek kuşaklara düşünsel bir miras bırakma başarısını göstermiştir. Paul Helm ve
Alvin Plantinga gibi kimi çağdaş din felsefecilerinin de bu mirasa dikkat çekmeleri, Calvin’in
teolojisini ele almayı önemli hale getirmektedir. Bu makale, düşünceleri ile kilise ve toplumda
geniş yankılar uyandırmış Calvin’in, teolojisinin temel özelliklerini ve özgünlüğünü
irdelemeyi amaçlamaktadır.
Reform hareketlerine öncülük eden Martin Luther (1483-1546) ve Ulrich Zwingli’nin
(1484-1531) gayretleri ile oluşan atmosferi iyi değerlendiren John Calvin, reformların
başarıya ulaşmasında ve Protestanlığın geniş halk kitlelerince benimsenmesinde etkili
olmuştur (Wendel, 1963:15). Bu sebeple Calvin, reform hareketinin başlangıç safhası
süresince ortaya çıkan düzensiz ve birlikten yoksun teolojileri, düzenli ve birbirleriyle uyumlu
hale getiren bir Reformasyon önderi olarak takdim edilir. Buradan hareketle Calvin’i,
Protestan öğretilerin düzene sokulmasında ve yalınlaştırılmasında önemli katkıları bulunan bir
teolog olarak tanımlamak mümkündür (Randell, 1998:39).
Calvin’in bu şekilde tanımlanması hususunda bir görüş birliği vardır. Fakat Calvin’in
teolojik düşüncesinin özgün olup olmadığı, geçmişte olduğu gibi bugün de tartışılmaktadır.
Calvin’i kendi fikirlerini üretmeyen, başkalarının fikirlerini derleyen bir teolog olarak
görenler, onun bir “sanatkâr” değil, “zanaatkâr” olduğunu ifade ederler. Bu görüşün
karşısında ise, Calvin’in özgün bir teolojik anlayışa sahip olduğunu savunanlar bulunur.
Onlara göre, Calvin, varolan düşünceleri yeni terkipler halinde bir araya getirmiş ve bu
düşünceleri geliştirerek farklı bir anlamda sunmuştur (Randell, 1998:40). Bu bağlamda
Calvin, Augustine ve Aquinas ile aynı sınıfta değerlendirilir. Nasıl ki, Augustine ve Aquinas,
kendi dönemlerindeki Katolik Hıristiyan teolojisinin çerçevesinin çizilmesinde etkili
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olmuşlarsa, Calvin de Protestanlığı sistemli hale getirme başarısını göstermiştir (Walker,
1969:19).
Rönesans tarihçisi Bouwsma’ya (1923–2004) göre, Calvin’in ileri sürdüğü fikirleri
özgün kılan kaynak, onun hümanist1 geçmişidir. Teolojisinde hem çok az yenilik vardır, hem
de Calvin, Luther’den aldığı doktrinlerin yeni oldukları itirazlarına şiddetle karşı çıkacaktır.
Bouwsma, Calvin’in dinde yenilik gibi bir kavrama zihninde asla yer vermediğini savunur.
Diğer reformcular gibi, Calvin’in de gayesi, Papalığın himayesi altında yitirilmiş veya tahrif
edilmiş olduğu düşünülen Hıristiyan öğretisini, eski haline getirmede katkıda bulunmaktır
(Bouwsma, 1998:232). Calvin’in nazarında dinde reform, eski öğretileri yenileriyle
değiştirmek değil, Katolik Kilise’since ifsat edilen Hıristiyan teolojisini hatalardan ve
fenalıklardan arındırarak ıslah etmektir.
Calvin’in teolojik düşüncesinin gelişiminde Augustine (354-430), Dun Scotus (12661308), Martin Luther (1483-1546) ve Martin Bucer (1491-1551) son derece etkili olmuştur
(Randell, 1998:40). Özellikle Luther’in etkisi inkâr edilemez. İkinci nesle ait bir reformcu
olan Calvin, Luther’den 26 yaş küçüktür. Luther 95 maddelik tezini ilan ettiğinde, Calvin,
henüz 8 yaşında bir çocuktur. Luther’in düşüncelerinin tartışıldığı bir dönemde tarih
sahnesine çıkmıştır. Bu sebeple, Calvin’in dini dönüşümü farklılık arz eder. O, Luther gibi
mensubu olduğu dini sistemden hoşnut olmayan ve içinde bulunduğu çıkmazlara çare bulmak
umuduyla, sadece Kitab-ı Mukaddes metinlerine yoğunlaşan bir rahip değildir. Calvin, reform
hareketine katılmaya karar verdiğinde, reformcuların teolojik meselelere buldukları
çözümlerin tümüne ana hatlarıyla aşinadır. Reformcuların eserlerini okumuş ve arkadaşları ile
müzakere etmiştir. Kitab-ı Mukaddes’i, bu teorilerin ışığında okumuştur (Hughes, 1960:228).
Teolojisini tümüyle Kitab-ı Mukaddes’e dayandıran Calvin’in özellikle Pavlus’un
mektuplarından yola çıkarak, teolojisini şekillendirdiği görülür. Örneğin Calvin, Institutes’da
sadece Romalılara Mektup’tan 573 alıntı yapmıştır. Dolayısıyla Calvin’in Pavlus’un bir
yorumlayıcısı olduğu söylenebilir (Steinmetz, 1995:443). Bununla birlikte öğretisinin geniş
ölçüde Luther’inki ile benzerlik arzettiği açıktır. Hatta denebilir ki, Luther’in mesajının özü,
1

Humanism kelimesi 20. yy. yazarları tarafından kullanıldığında genellikle, din karşıtı felsefe anlaşılır. Tanrı’ya
herhangi bir atıfta bulunulmadan insanın değerine vurgu yapılır. Humanism tabiri,16. yy.’da bugün olduğundan
farklı bir anlamda kullanılmıştır. 14, 15 ve 16. yy. humanistleri oldukça dindardır. Hıristiyan kilisesinin
yıkılmasını değil, ihyasını arzulamışlardır. Bir diğer özellikleri, orijinal kaynaklara dönmedeki ısrarlarıdır. Daha
fazla bilgi için bakınız: (McGrath, 1999:40).
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Calvin’in mesajının da özüdür. Her ikisine göre de Tanrı hakkındaki bilginin tek kaynağı ilahi
olarak

ilham

edilmiş

Kitab-ı

Mukaddes

metinleridir

(Hughes,

1960:228).

Zaten

Reformasyonun en önemli karakteristiği Kitab-ı Mukaddes’in otoritesine yaptığı kuvvetli
vurgudur (McGrath, 1999:241). Bu tespitler ışığında, Calvin’in tümüyle özgün bir düşünür
olmadığı yargısı kuvvet kazanmaktadır. Fakat bu yargı onun teolojisinin özgün yanlarının
olmadığı anlamında okunmamalıdır.
Calvin ile Luther’in teolojilerinde paralellikler olsa da Calvin, bazı önemli doktrinler
söz konusu olduğunda Luther’in öğretisinden uzaklaşır. Hıristiyan imanı için büyük önem arz
eden Aşai Rabbani ayini (Eucharist), Luther ile Calvin arasındaki farklılığın en belirgin
göstergesidir (Davis, 1995). Farklılıkların altında yatan temel sebep Calvin’in Kitab-ı
Mukaddes ve Yasa ile ilgili olarak daha katı bir tutum sergilemesidir. Calvin’e göre, Kitab-ı
Mukaddes’de açıkça bahsi geçmeyen her uygulama ve öğreti dışlanmalıdır (Hughes,
1960:229). Dolayısıyla Calvin’in teolojisi, Kutsal Metinlerin lâfzen yorumlanmasından
ibarettir denebilir. Ona göre, Tanrı hakkındaki bilginin tek doğru kaynağı Kitab-ı
Mukaddes’tir. Bu düşüncesi onu, Katolik Kilise’nin ihmal ettiği bir alana, Kutsal Metinlerin
şerh edilmesi çalışmalarına sevk etmiştir. Calvin’in Kutsal Metinler üzerine yazdığı şerhler,
geçmişte olduğu gibi bugün de en iyiler arasında sayılmaktadır. Eski ve Yeni Ahit Metinleri
üzerine yazdığı yorumlara bakıldığında Calvin’in, skolâstik değil Kitab-ı Mukaddes merkezli
bir teoloji inşa etmeye çalıştığı görülecektir (Steinmetz, 1995:248-253).
Calvin, öncelikle bir Kitab-ı Mukaddes teologudur. Dini düşüncesinin kaynağını, Kitabı Mukaddes oluşturur. Kitab-ı Mukaddes’de vahyedilenden başkasını araştırmayı bile hoş
görmez (McGrath, 1991:150). Bu sebeple Calvin, kendi döneminde ve sonraki dönemlerde
Reformasyonun “teologu” olarak ün salmıştır (Wendel, 1963:16). 1541’deki Worm
meclisinde, Philip Melanchton (1497-1560), Calvin’i meclis üyelerine tanıtırken, ‘teolog
Calvin’ şeklinde nitelendirmede bulunur. Bu olaydan sonra, filozof deyince nasıl Aristotales
akla geliyorsa, teolog deyince de Calvin anılmaya başlar. Dogmatik bir teolog olarak
Calvin’in dengini bulmak zordur. Hıristiyan düşüncesi söz konusu olduğunda Augustine ve
Luther, Calvin’den daha üstün bir yaratıcı düşünceye sahiptirler. Aquinas’ın ise felsefe
bakımından önemli bir yere sahip olduğu tartışmasızdır. Fakat sistematik teoloji söz konusu
olduğunda Calvin öncekilere nazaran daha üstün bir konumda yer almaktadır (Parker,
1954:49).
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Calvin’in öğretisinde vurgulanan konuları gözler önüne sermek kolaydır. Ancak,
teolojisinin merkezinde yer alan düşüncenin neliğini ya da, teolojisine egemen olan
düşüncenin ne olduğunu kesin bir biçimde söylemek zordur. Çünkü Calvin, bu konuda sessiz
kalmıştır (McNeill, 1954:201). Calvin araştırmacıları, ondaki merkezi düşüncenin ne olduğu
sorusuna farklı cevaplar vermektedirler. Fakat ortak izlenimleri şudur: Calvin’in teolojisi ile
Kalvinizmin teolojisi (Reforme Edilmiş teoloji) birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. Çünkü
Calvin’in teolojisi, takipçilerince temsil edildiği kadar basit ve formülleştirilebilir değildir.
Calvin araştırmacıları, onun düşünce sistemindeki birleştirici unsurun ne olduğu konusunda
da farklı teoriler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır: Önceden
belirlenmişlik doktrini, Tanrı hakkındaki bilgi doktrini, Tanrı ve insan ilişkisi doktrini ve
Kilise doktrini. Günümüzde, Calvin’in teolojisinin merkezinde hangi doktrinin bulunduğu
hususunda, daha tutarlı bir yaklaşım daha vardır. Bu yaklaşıma göre, Calvin düşüncesinde
merkezi bir doktrin yoktur. Zaten “merkezi dogma” düşüncesi, Aydınlanmanın tümdengelimli
birciliğinin bir hediyesidir. 16. yüzyıl teolojisinin böyle bir kaygısı yoktur. Yine de, Calvin’in
düşüncesine ışık tutan, merkezi öneme sahip belli konuları saptamak mümkündür. Fakat
merkezi bir doktrin ya da aksiyom iddiasını temellendirmek zor gözükmektedir. “Calvin’nin
dini düşüncesinin ana çekirdeği, merkezi öncülü veya özü yoktur” düşüncesi ağırlık
kazanmaktadır (McGrath, 1991:149).
Calvin, yazdıklarının basit ve anlaşılır olmasını hedeflemiştir. Institutes’da karanlık
noktaların olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Buna rağmen, bir Calvin uzmanı olarak
bilinen Emile Doumergue bile, Calvin’in tüm eserlerinin içeriğini çok iyi bilmesine rağmen,
Calvin teolojisinin tam bir bilgisine sahip olmadığını ifade etmiştir (McNeill, 1954:201). Öyle
görünüyor ki, Calvin’in teolojisini anlamadaki güçlük, kendini ikincil kaynaklara müracaat
etmede göstermektedir. Tespitimiz doğru ise bunun birinci sebebi, Calvin’in eserlerine farklı
perspektiflerden bakan araştırmacıların birbirleriyle zıt yorumlarda bulunabilmesidir. İkincisi
ise, Calvin’in izinden gidenler ile Calvin’e karşı olan teologların tümüyle yanlı aktarımlarda
ve yorumlarda bulunmasıdır.
Sistematik teoloji deyince akla gelen ilk kitaplardan birisi Institutes’tur dersek abartılı
olmayacaktır. Fakat Calvin’i, tümüyle açık, tutarlı ve rasyonel düşüncelere sahip bir teolog
olarak kabul etmek elbette yüzeysel bir yargı olacaktır. Henry Strohl’a göre, dogmaları
açıklamada Calvin, uyuşma ya da ahenk aramaz. İki uç çözüm arasında orta yolu izlemekten
5
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hoşlanır. Böylece çilecilik ve hazcılık arasında dengeyi sağlayan itidalli olmayı seçer.
Bununla birlikte, pek çok noktada, çözümsüz paradokslar ve mantıksal gerilimler bırakmaktan
çekinmez. Günümüz yazarlarının pek çoğu, Calvin’in düşüncesinin bu diyalektik karakterini
vurgulamışlardır. Örneğin, H. Bauke, Calvin’in teolojisini karşıtların birleşmesi, complexio
oppsitorum, olarak tanımlamıştır (McNeill, 1954:202).
Calvin’in reform teolojisine kaynaklık eden en belirgin inanç şudur: Tanrı, sadece
Kitab-ı Mukaddes aracılığı ile bilinebilir. Tanrı’yı kendi bütünlüğü içerisinde, yani, Yaratıcı,
Kurtarıcı ve dünyanın Rabbi olarak bilmenin tek yolu budur. Tanrı’nın başka herhangi bir
yerde, yaratılışta, insan vicdanında veya tarih ve tecrübe içinde, bu ölçüde görülebilmesi
imkânsızdır. “Mademki Tanrı hakkında bilgi edineceğiz, O’nun bulunabileceği bir yere
gitmemiz gerekir. Gitmemiz gereken yer Kitab-ı Mukaddes’tir. Orada, O’nu olduğu gibi
bulacağız” (Parker, 1954:51).
Calvin’in Martin Luther ve Ulrich Zwingli gibi diğer reformculardan ayrıldığı temel
noktalardan birini de Kitab-ı Mukaddes’e bakışı oluşturur. Calvin, Kitab-ı Mukaddes’in her
cüzünün eşit statüde olduğunu kabul etmiştir. Oysa çoğu reformasyon teologu, Eski Ahit’i,
Yeni Ahit’e ışık tutması nedeniyle önemli görmüşlerdir. Calvin ise Eski Ahit’i, Tanrı’nın
kendini insanlara vahyetmesinin hayati derecede önem taşıyan bir parçası olarak görmüş,
İsa’nın hayatının pek çok yönünü aydınlatan bir rehber olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte,
Calvin, Kitab-ı Mukaddes’in, Tanrı’nın maksatlarının tamamlanmış vahyi olduğuna inanması
sebebiyle bir Evanjeliktir. Hıristiyan teolojisini ilgilendiren temel meselelerde, Luther,
Zwingli, Melanchton ve Bucer ile aynı ön kabulleri paylaşır. Tanrı’nın Söz’ü olan Kitab-ı
Mukaddes’e yöneltilen evanjelik yaklaşım, Protestanları, Tanrı hakkındaki bilginin Kitab-ı
Mukaddes’in dışındaki başka kaynaklardan da geldiğini kabul eden Katoliklerden ayırmıştır.
Dolayısıyla Calvin’e göre de, Kitab-ı Mukaddes tümüyle, Tanrı’nın insanlarla olan
iletişiminin, tek ve tamamlanmış vasıtasıdır. Bu sebeple Calvin, inananların Kutsal Metinleri
anlamalarında yardımcı olmak için zamanının çoğunu, Kutsal Metinlere şerh yazmaya
ayırmıştır. Böylelikle Kitab-ı Mukaddes ile ilgili görüşlerin, geniş halk kitlelerince
benimsenmesini sağlamıştır (Randell, 1998:41-43). Bunun da temelinde onun Tanrı hakkında
spekülatif bilgi içeren açıklama ve yorumlardan şiddetle kaçınmış olması yatmaktadır.
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Calvin, Tanrı hakkında ileri sürülebilecek her türlü spekülasyondan nefret etmiştir.
Calvin’e göre spekülasyon, kişinin Kitab-ı Mukaddes’i bir kenara iterek, Tanrı hakkında
kendine ait fikirlere ulaşmasıdır. Bu ise, Kitab-ı Mukaddes’in sessiz kaldığı gizemleri
sorgulayarak, Kitab-ı Mukaddes’in ötesine geçmek demektir. Calvin, vaazlarında sıklıkla,
insanların dini meselelerde kendilerine ait düşüncelerden sakınmalarını ve Kitab-ı
Mukaddes’e

sarılmalarını

öğütlemiştir.

“Kürsüye

çıkmak,

kendi

fikirlerimizi

ve

kuruntularımızı sunma hakkını bize vermez” (Parker, 1954:51) ifadesi, Calvin’in vaazlarında
sıklıkla kullandığı bir ifadedir. Calvin, kendisini Tanrı’nın bir elçisi olarak görmüş, verdiği
mesajların onaylanmasını isteme hakkı bulunduğunu düşünmüştür (Hughes, 1960:228).
Institutes’da, baştan sona kadar spekülasyonlara karşı sert eleştiriler bulunur. Tanrı’yı, Kutsal
Söz’ünden başka yerde arayanlar, Tanrı’nın Söz’ü ile örtüşmeyen tüm inançlar kötülenir.
Calvin’e göre, Tanrı’nın Sözü’nden elde edilenler dışında, Tanrı hakkında konuşmamak
gerekir. “Bu, Calvin’in sadece Kitab-ı Mukaddes’e dayandırdığı teolojik programıdır”
(Parker, 1954:52).
Augustine, Aquinas, Luther, ve Calvin, “logos teolojileri” diye tanımlanan Hıristiyan
düşüncesinin temel temsilcileridir. Logos teologları, teolojik düşüncelerinin Kitab-ı
Mukaddes’den beslendiği şeklindeki ortak fikri paylaşırlar. Kitab-ı Mukaddes, tek spiritüel
kaynaktır ve Tanrı’nın Sözü’dür. Yanılmaz tek otoritedir. Bu teologlar gibi Calvin de
hayatının ve çalışmalarının merkezine Tanrı’nın Sözü’nü yerleştirmiştir. Biblikal, pietist,
püritan, muhafazakâr, ortodoks ve fundamentalist dini fikirler, teolojiler ve hareketler, bu
kategoriye girerler. Calvin’in teolojiye yaklaşımı, öznel ve aşkındır. Erasmus’un biblikal
hümanist geleneğinden gelen bir reformcu olarak Calvin, öncelikle, Kiliseyi ve kilise
topluluğunu kurmak ve Kitab-ı Mukaddes’e uygunluk gösteren Hıristiyanlığın yayılmasını
sağlamak istemiştir. O, Tanrı hakkındaki metafiziksel hakikatlerle ve skolâstik akıl
yürütmelerle ulaşılan Tanrı kavramıyla hiç ilgilenmemiştir (Pietersen, 2001).
Calvin’in teolojik düşüncesinin temelinde yer alan ve önem arzeden hususlardan birisi
de, Tanrı ve insan arasındaki ilişkiyi değerlendirişidir. Tanrı, mutlak kudret sahibi, her şeyi
bilen ve kâinatın yaratıcısıdır (Armstrong, 1993:257). İnsan ise doğruluktan yoksun,
merhamete muhtaç, aciz ve günahkâr bir varlıktır. Buradan hareketle Calvin, teolojisini
“Tanrı’nın mutlak aşkınlığı ve insana nispetle tam başkalığı” ilkesi üzerine kurar (Wendel,
1963:151). Bu bağlamda denebilir ki, Calvin, katı bir teist ve fideisttir (Evans, 1996:263). Bir
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

anlamda Ockhamlı William’ın (1285-1347) izinden giden septik bir fideisttir. Varoluşun
merkezindeki paradokslardan ve gizemlerden övgüyle söz etmeye isteklidir. Ayrıca,
tecrübenin üstünlüğünü savunur. Teorinin yerine, uygulamaya önem verir (Bouwsma,
1998:231). Calvin, doğası gereği insan aklının imana giden yolu bulamayacağını, çünkü iman
için gerekli olan niteliklerden yoksun olduğunu iddia eder (Deniz, 2012:13).
Bir reformcu olarak Calvin’in iman anlayışı da Mesih merkezlidir. Calvin’e göre,
imanın nesnesi bütünüyle ele alındığında Tanrı değildir. İmanın nesnesi, İsa Mesih’tir. İmanın
nesnesine Tanrı’yı değil de İsa Mesih’i yerleştirmesinin arka planında iki sebebin yattığı
söylenebilir. İlki, Calvin’in imanı, kurtarıcı işlevi paralelinde ele almasıdır. Bu anlayışta
Soteriolojik bir kaygı hissedilmektedir. Bu anlamda, İsa Mesih, Kurtarıcı Tanrı’dır ve imanın
nesnesidir. İkincisi, Calvin’in teslis anlayışı gereği imanın nesnesi Tanrı’dır demekle, İsa
Mesih’tir demek arasında vurgu yönünden bir fark vardır. Çünkü Calvin’in teolojisine göre,
üçte bir olan Tanrı, tek bir öze sahipse de, kurtuluş Mesih’in kişiliğinde bulunur (Institutes
3.2.1). Calvin’e göre, İsa Mesih, çarmıhta ölerek seçilmişlerin günahlarını üzerine almış,
böylece Tanrı katında değerli görülmelerini ve aklanmalarını sağlamıştır. Dolayısıyla Calvin,
kurtuluş ile İsa Mesih’in kişiliği arasında ayrılmaz bir ilişki görmüştür. Bu en yüksek
mertebedeki kurban olmaksızın kurtuluş mümkün değildir. Çünkü insan kendi çabasıyla
kendini aklamaktan acizdir (Randell, 1998:49). Calvin’i bu düşünceye iten sebep, önceden
belirlenmişlik doktrini ile sıkı ilintisi olan, Tanrı’nın inayeti doktrininin, katı bir savunucusu
olmasıdır. Tanrı, yeryüzünde meydana gelen her olaya, doğrudan müdahale etmektedir. Tüm
olaylar, Tanrı’nın gizli planının bir sonucudur. Doğanın düzenine de, inananların ve
inanmayanların hayatlarına hükmeden de Tanrı’dır. İnayet, sadece, Tanrı’nın vuku bulacak
olayları önceden bilmesini değil, söz konusu olayların zamanı geldiğinde, fiilen
gerçekleştirilmesini de ihtiva eder. Stoacıların fatalizmini savunuyor olmakla suçlandığında,
Calvin, şeylerdeki gizli zorunluluğa değil, evrensel ilahi bir kurala inandığını söyleyerek
eleştirileri göğüslemeye çalışmıştır (Gonzalez, 1975:129).
Calvin, Tanrı ve insan arasındaki ilişkiyi âdeta efendi ile köle arasındaki ilişkiye
indirgemiştir. İnsanın görevi, Tanrı’nın buyruklarına itaat etmektir. Dolayısıyla insan, kendi
isteklerine değil, Tanrı’nın isteklerine uymaya yöneltilmelidir. Hayatın amacı budur. Calvin,
bunun dışında hayatı anlamlı kılan başka bir şeyin olmadığını düşünür. Tanrı tahayyül
edilemeyecek kadar yücedir. Tanrı, evreni ve içindekileri yaratmıştır. Tanrı’nın kâinatı ve
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özellikle insanı yaratmasının bir takım sebepleri olmalıdır. Bunlar Kitab-ı Mukaddes’de
açıklanmadığına göre, insanlardan gizlenmiştir. Bu yüzden iman sahiplerinin, Tanrı’nın
gizemlerini araştırmaması gerekir. İnsan aklının, Tanrı’nın doğasını ve gizemlerini anlaması
mümkün değildir (Randell, 1998:24). İnsan, Tanrı hakkında spekülasyonda bulunmak yerine
tam bir teslimiyet içinde bulunmalıdır. Calvin’e göre, hayatın tüm amacı, Tanrı’yı yüceltmek
olmalıdır. Bunu takip eden düşünce, bu amacı gerçekleştirecek bir irade ile harekete
geçirilmemiş her fiilin kötü olduğudur. Bu tür fiiller mümkünse engellenmeli ve
cezalandırılmalıdır (Randell, 1998:45).
Calvin, Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi, bilmek ve bilmemek arasındaki ilişkiyle aynı
kategoride ele almıştır. Bu sebeple Calvin, öğretilerinde, anlayış eksikliğinden kaynaklanan
boşlukların ve uzlaşmaz zıtlıkların olduğunu kabul etmiştir. Kendine yöneltilen eleştirilere
ise, Tanrı’nın mesajını, nasıl verildiyse o şekilde, açıkladığı cevabını vermiştir. Herkes
açıklanmış olandan daha fazlasının gizli kaldığını bilmelidir. Calvin, Kitab-ı Mukaddes’in
açıklık getirmediği meselelerde, felsefi argümanlar geliştirmek yerine, “Sadece Tanrı bilir”
diyerek susmayı tercih etmiştir (Randell, 1998:46). Çünkü Calvin’e göre, teologun birincil
görevi, doğru, güvenilir ve faydalı sözlerle vicdanları kuvvetlendirmektir. Kulakları temelsiz
boş laflarla doldurup, muhatapları memnun etmek değildir (Institutes 1.14.4).
Calvin, Institutes’da, insanın bilebildiği hemen hemen her şeyin iki kısımdan
oluştuğunu ifade ederek, sözlerine başlar: Tanrı hakkındaki bilgi ve kendisi hakkındaki bilgi
(Institutes 1.1.1). İnsan, kendisi hakkındaki doğru bilgiye, perişanlığını ve yetersizliğini
keşfettiğinde ulaşır. Bu bilgi, Tanrı hakkındaki bilgiyi aramaya ihtiyacı olduğunun farkına
varmasını sağlar. Gerçek bilgiye giden yol, Tanrı hakkındaki bilgiye ulaşan yoldur. Calvin,
Tanrı’nın var olduğu bilgisinin yetersizliği konusunda, Luther ile aynı fikirdedir. Tanrı
hakkındaki doğru bilgi, Tanrı’nın insanlara karşı olan tutumunu bildirir. “Şimdi, Tanrı
hakkındaki bilgi, anladığım kadarıyla, sadece bir Tanrı’nın var olduğunu anlamamızı
sağlamakla kalmaz. Ayrıca, bizim için uygun olanı, O’nun görkemine yaraşır olanı, daha da
iyisi, O’nu bilmemizin bize kazandırdığı faydaları kavramamızı sağlar” (Institutes 1.2.1).
Calvin’e göre, asli günahın kölesi durumundaki insan, Tanrı’yı tam anlamıyla bilemez.
Tanrı’yı bilmemize tesir eden başka bir sınırlayıcı daha vardır. Yaratan ve yaratılan arasındaki
büyük mesafe buna engeldir. Sadece günahkâr olduğumuz için değil, ezeli ve ebedi olan
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Tanrı’nın yanında, sonlu varlıklar olduğumuz için de Tanrı’yı bilemeyiz. Bu şu anlama gelir:
Kendinde Varlık olarak Tanrı’yı bilme çabaları boşunadır. İnsana düşen görev, Tanrı’yı,
kendini bizlere vahyettiği ölçüde bilmeye çalışmaktır Bunun da yolu, sadece Kitab-ı
Mukaddes’e müracaat etmektir (Gonzalez, 1975:124). Şu ifadeler Calvin’e aittir: “Ne
düşüncelerimiz ne de söylemlerimiz, Tanrı’nın Sözü’nün ulaştığı sınırların ötesine geçebilir.
Çünkü insan zihni, nasıl olur da kendi cüz’i tartısıyla, Tanrı’nın ölçülemez özünü ölçebilir…
Öyleyse, gelin gönüllü olarak, Tanrı’nın Zatı hakkındaki bilgiyi O’na bırakalım… Fakat
O’nu, kendini bize vahyettiği şekilde kavrarsak, Söz’den başka bir yere müracaat etmezsek,
bu bilgiyi O’na terk etmiş oluruz” (Institutes 1.13.21). Bu bağlamda, Zwingli’nin teolojisinin
genel bir karakteristiği olan, sadece ve sadece, açıkça Kitab-ı Mukaddes’e dayanan geleneği
sürdürmek ilkesinin, Calvin’de de devamlılık arz ettiğini görülür. (Gonzalez, 1975:126; Eire
1989:195).
Calvin’in iman anlayışı da bu geleneği temel alır. Onun klasikleşen iman tanımında
belirginleşen nokta, Tanrı hakkındaki bilgi ile imanın aynı anlamda kullanılmış olmasıdır.
“İman, Mesih’teki lütufkâr vaadin gerçeği üzerine temellenen, Kutsal Ruh’un zihinlerimize
vahyetmiş olduğu ve kalplerimize mühürlemiş olduğu ilahi inayetin bilgisidir” (Institutes
3.2.7) Calvin’in iman ile ilişkilendirdiği bilgi, insan aklının kendi başına asla erişemeyeceği
bir bilgi olduğundan bu konudaki tek merci ve otorite Kitab-ı Mukaddes’tir.
Calvin’in teolojisi, “kendini Kitab-ı Mukaddes’de vahyeden Tanrı, birde üçtür” şeklinde
ifade edilen Teslis dogmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu noktada Calvin, ortodoks (geleneksel)
Hıristiyan teolojisinden ayrılmaz (Gonzalez, 1975:126). Teslis doktrininde kullanılan
terminolojinin, Kitab-ı Mukaddes’de mevcut olduğunu kabul eder. Calvin’e göre, Servetus
gibi heretiklere karşı, Kitab-ı Mukaddes’in öğretisini açıkça ifade etmenin yolu, Teslis
doktrinine sarılmaktır. Aslında, Servetus’un neden olduğu tartışmalar, Calvin’in dikkatini bu
doktrine yöneltmiştir. Oysa Institutes’un ilk baskısı, Teslis dogmasına kısaca değinir.
Doğruluğunu ikrar etmekle yetinir. Birbirini takip eden baskılar, doktrine daha fazla yer
vermiştir (Wendel, 1963:122-123). Kısaca ifade edersek, Calvin’in Teslis anlayışı, tümüyle
ortodoks ve gelenekseldir. Burada önemli olan husus şudur: Calvin, her ne kadar sadece
Kitab-ı Mukaddes’in otoritesi üzerinde ısrar etse de, Kitab-ı Mukaddes’i, erken dönem
ekümenik konsüllerin ışığında yorumlamaya bağlı kalmıştır. Aynı durum erken dönem Kilise
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Babaları için de geçerlidir. Calvin, Institutes’da sık sık Kilise Babalarının sözlerinden alıntılar
yaparak, onların düşüncelerini onaylar (Gonzalez, 1975:127).
Teslis anlayışında olduğu gibi, Mesih’in kişiliği ve yaptıkları söz konusu olduğunda da
Calvin, geleneksel ortodoks görüşün izinden gider (Gonzalez, 1975:135). Yani, Kadıköy
Konsülü’nün

kabul

ettiği

Kristolojiyi

benimser.

Calvin’in

Kadıköy

Konsülü’nün

Kristolojisine Luther’e nazaran daha fazla önem atfettiği söylenebilir. Çünkü Mesih’in iki
tabiatının ayrı olduğunu ifade eden Nasturileri ve bu iki tabiatın birbirlerine karıştığını
savunan Monofizitleri şiddetle eleştirir (O’Collins, 1995:210). “Mesih’te iki tabiat vardır.
Bunlar tek bir Kişilikte bulunur. Tanrı’nın Oğlu olan, insanoğlu oldu. Tözlerin karışması ile
değil, kişiliğin birleşmesi ile oldu” (Institutes 2.14.1). Mesih’in kişiliği ve işi, Calvin
düşüncesinde önemli bir yer işgal eder. Kurtuluş, Mesih sayesinde mümkündür. Bununla
birlikte, Calvin’in sistemi Yeni Ahit’ten çok Eski Ahit’e dayanır. Yazıları Mesih ile kişisel bir
yakınlık kurmaya işaret etmekten uzaktır. Ahlaki öğütlerde bulunurken, on emir, İncil’de
geçen Dağdaki Vaaz’ın üzerinde bir öneme sahiptir. Calvin’in nazarında Mesih’in yeri, kişisel
ve etik olmaktan ziyade teolojiktir. Yani İsa Mesih, Tanrı’nın kurtuluş planında yerini bulur
(Harkness, 1931:72). Bununla birlikte, Calvin’in teolojisinin merkezine yerleşen, “Tanrı’nın
kendini İsa Mesih’te ifşa etmesi” dogması, teolojisinin Mesih merkezli karakterini gözler
önüne serer. Ayrıca, bu kişi merkezli vahiy anlayışı, Hıristiyan düşüncesinin diğer anahtar
alanlarını elinde tutan bir paradigmayı açığa çıkarır. Tanrı ile insan arasındaki ilişki, Tanrı’nın
beden alması paradigması üzerinden aydınlatılmaya çalışılır (McGrath, 1991:149).
Calvin’in kristolojisinde önem arz eden üç nokta vardır. İlki, geleneksel dogmayı
muhaliflere karşı savunma çabasıdır. Bu, önemlidir. Çünkü bu durum Calvin’i, kristoloji
anlayışını dile getirmeye sevk etmiştir. Daha da önemlisi bazı rasyonalistler ve Servetus,
Osiender, Stoncaro, Menno Simons gibi kişiler tarafından kabul edilen heretik anlayışları izah
etmesine yol açmıştır. İkincisi, Mesih’in görevini üç açıdan ele almıştır. İsa Mesih, Kral,
Peygamber ve rahiptir. Genellikle triplex munus şeklinde ifade edilen bu yaklaşım, Reforme
edilmiş teolojinin ortak görüşü haline gelmiştir. Üçüncüsü, İsa’nın kişiliğini anlayışı,
Mesih’in son akşam yemeğinde hazır bulunuşuna ilişkin görüşleri ile yakından ilgilidir.
Birkaç cümle ile Calvin’in kristolojisini karakterize etmeye çalışırsak, kristolojisi, katı
biçimde ortodosktur. Kadim Antakya ekolünden daha çok, İskenderiye ekolüne dayanır.
Ayrıca metafizik değil, soteriolojik vurguya sahiptir (Gonzalez, 1975:138).
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Calvin’in ismi zikredilince ilk akla gelen, önceden belirlenmişlik (predestination)
doktrini olmaktadır. Geçmişte pek çok bilim adamı, onun teolojisinin merkezinde bu doktrinin
bulunduğunu ileri sürmüşlerdir (Gonzalez, 1975:143). Öyle ki, çoğu kişi onu sadece önceden
belirlenmişliğin bir öğreticisi olarak tanır (Parker, 1954:113). Calvin’in önceden
belirlenmişlik ile bu şekilde özdeşleştirilmesinde haklılık payı bulunsa da, doktrinin gerçek
sahibi Augustine’dir. Pelagius’un öğretisine2 karşı Augustine’nin geliştirdiği önceden
belirlenmişlik doktrini, tümüyle Pavlus’un mektuplarına dayanır (Commentaries Rom. 8/2930; Eph. 1/5, 1/11; Rom. 11/5-6).
Augustine'in ardından, önceden belirlenmişlik doktrini bakımından teologlar arasında
Augustine’ci, yarı Augustine’ci ve anti-Augustine’ci şeklinde bir kamplaşma meydana
gelmiştir. 14. ve 15. yüzyıllara gelindiğinde yarı-Augustinizm’den yarı-Pelagianizm’e doğru
bir eğilimin oluştuğu görülür. Reform döneminde bu yükseliş devam etse de, Luther ve
Calvin, Augustine'in doktrinine bağlı kalmışlardır (Parker, 1954:113). Reform teolojisinde
kurtuluş ve iman ilişkisine, Augustine’ci önceden belirlenmişlik doğrultusunda yaklaşıldığı
söylenebilir (Olgun, 2001:120). Augustine’ci geleneğin sıkı bir takipçisi olan Calvin’in
önceden belirlenmişlik doktrini ile Augustine'in öğretisi arasında özde bir fark yoktur. Calvin
bu öğretiyi geliştirerek daha sert bir tarzda savunmuştur.
Calvin, özellikle iman ile ilgili meseleleri açıkladığı Institutes’un III. Kitabının son
bölümlerini önceden belirlenmişlik ve seçilmişlik konularına tahsis eder. Institutes’da ele
aldığı diğer doktrinlere oranla da daha az yer verir. “Calvin’in teolojik sistemi bütünüyle ele
alındığında, önceden belirlenmişlik düşüncesinin, dogmatik sisteminin diğer kısımlarına da
nüfuz ettiği görülür”. Calvin üzerine çalışan bir kısım araştırmacılar, önceden belirlenmişlik
doktrininin Calvin’in diğer tüm doktrinlerinin üzerine bina edildiği merkezi doktrin olduğu
görüşündedirler (Niesel, 1956:159). Ancak bu anlayış günümüzde terk edilme eğilimindedir.
Calvin’in önceden belirlenmişlik ve seçilmişlik hakkındaki ifadeleri, aklayan iman, başka bir
deyişle kurtuluşa götüren iman hususundaki düşünce örgüsünü tamamlar mahiyettedir.
Calvin, “bundan daha yararlı bir doktrin yoktur” der (Commentaries Eph. 1/4). Calvin’in
doktrin hakkındaki şu sözleri bu ifadeyi açıklar mahiyettedir: “Bu doktrinin yararlılığının
2

“Pelagius, (354-425) insanın günahkâr olduğunu ve dolayısıyla kurtuluş için Tanrı’nın rahmetine veya
inayetine muhtaç bulunduğunu öne süren ortodoks Hristiyan teolojisinden farklı olarak, insanın kendi çabasıyla
da kurtuluşa, ahlaki yetkinlik ya da kemale erişebileceğini savunan bir öğreti geliştirmiştir (Cevizci, 1999:681).
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yanında, memnuniyet verici neticeleri vardır; Tanrı'nın sonsuz seçimini bilinceye dek,
kurtuluşumuzun O’nun karşılıksız merhametinden kaynaklandığı hususunda asla ikna olmuş
olmayız” (Institutes 3.2.1).
Calvin’in Institutes’da ele aldığı konuların, Tanrı'nın merhamet planını açıklamaya
yönelik olduğu düşünüldüğünde, önceden belirlenmişlik doktrini daha da önem kazanır. Katı
bir teist olarak, Calvin, Tanrı’yı mutlak kudret ve irade sahibi, her şeyi bilen ve takdir eden bir
varlık olarak tanımlar. Ancak ona göre Tanrı’ya bu sıfatları yüklememiz, şunu kabul etmemizi
zorunlu kılar: “İnsan tamamen Tanrı’ya bağımlıdır ve kurtuluşunu temin edecek kudret ve
iradeden yoksundur” (Niesel, 1956:159). İnsanın kurtuluşunun tamamen Tanrı’ya bağlı
olduğu düşüncesi, Tanrı'nın merhamet planında insana hiçbir sorumluluk yüklemediği
anlamına gelir. Tanrı, hür iradesiyle bir seçim yapmıştır ve bazı insanlar sonsuz yaşam için
bazıları da sonsuz ölüm için önceden belirlenmişlerdir (Institutes 3.21.5). Önceden
belirlenmişlik doktrini, kurtuluşun Tanrı'nın karşılıksız merhameti yoluyla olduğunu
göstermektedir (Parker, 1954:114).
Calvin’in, imanlı olup olmamayı tamamen Tanrı'nın insanlar arasında yaptığı ayırım ile
ilişkilendirmesi, insani irade ve çabaya yer bırakmaması, doğal olarak tepkiyle karşılanmıştır.
Calvin de doktrinin anlaşılmasındaki güçlüklerin farkındadır. O, doktrinini insan zihninin
içinden asla çıkamayacağı bir labirente benzetir (Institutes 3.21.1). İtirazlara karşı geliştirdiği
argümanlar tümüyle Kitab-ı Mukaddes’e dayalıdır. Calvin, öğretisini bir yüzkarası olarak
değerlendirenlerin, aslında Tanrı’yı kınamış olduklarını söyleyerek metafiziksel anlamda
indirgemeci bir tutum sergiler (Institutes 3.21.4). O’na göre, öğretisinin dayanaklarını Kitab-ı
Mukaddes’den alması, öğretinin tereddütsüz bir biçimde kabul edilmesi için yeterlidir:
“Kutsal Ruh bilmemiz gerekenlerden başka hiç bir şeyi öğretmemiştir. Bundan dolayı
Tanrı’nın Sözü esas alınarak edinildiği sürece, imanın, doktrin hakkındaki bilgisi hiç şüphesiz
faydalıdır. O halde, Kitab-ı Mukaddes’in bize öğrettikleri hariç, bu doktrinle ilgili hiç bir şeyi
bilmeye çalışmamak, kutsal kuralımız olsun” (Commentaries, Rom. 9/14).
Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi, önceden belirlenmişlik doktrini Calvin’in Kitab-ı
Mukaddes’e lafızcı yaklaşımının bir ürünüdür. Tanrı’nın mutlak kudretini, iradesini ve
bilgisini yorumlayış biçimi onu, insan hürriyetini problematik hâle getiren bir önceden
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belirlenmişlik doktrininin savunucusu yapmıştır.3 Bununla birlikte önceden belirlenmişlik
doktrinine son şeklini veren ve onu Kalvinciliğin ayırt edici vasfı haline getiren kişinin
Calvin’in öğrencisi Theodore Beza (1519-1605) olduğunu vurgulamak gerekir (McNeill,
1954:202). Dolayısıyla Calvin’in teolojisinde merkezi bir doktrin varsa, önceden
belirlenmişlik doktrinine temel teşkil etmesi nedeniyle Tanrı’nın mutlak hükümranlığı
doktrininin buna daha uygun olduğu savunulabilir.
Sonuç
Calvin, ikinci nesil reformculardan olmasına rağmen, reformasyonun savunduğu
ilkelerin sistemli hale getirilmesinde ve geniş bir coğrafyaya yayılmasında son derece etkili
olmuştur. Calvin olmasaydı, reformasyonun bu derece büyük bir başarıya ulaşması mümkün
olamazdı. Bu yönüyle Calvin, tarihin akışını değiştiren dini bir liderdir. Bununla birlikte
Calvin, teolojik sistemini, kendinden önceki reformcular tarafından dile getirilen temel esaslar
üzerine kurmuştur. Teolojik yapısının esasını oluşturan fikirler, Luther’e, Zwingli’ye ve
Bucer’e dayanmaktadır. Özellikle Luther’in eserleri ve gayreti, Calvin’e ilham kaynağı
olmuştur. İman ve vahiy kavramlarına kendine özgü yaklaşımıyla Hıristiyan dininin
temellerini ve içeriğini yeniden formüle etmiştir. Ancak Calvin’in genel olarak fikirlerine ve
teolojisine bakıldığında, onun Pavlus ve Augustine’in klasik takipçisi olduğu anlaşılmaktadır.
Onun yepyeni öğretiler ve hiç söylenmemiş görüşler ortaya koyan bir teolog olmadığı
görülmektedir.
Calvin pek çok yönden Luther ve sonraki Kalvinciler arasında bir konumda
bulunmaktadır. Bu yüzden, Kalvincilerin daha sonra geliştirdiği teolojiyi dışarıda bırakarak,
Calvin’i okumak uygun bir yöntem olacaktır. Lutherci teoloji ile Reforme edilmiş teoloji
arasındaki uyuşmazlıklara rağmen, Calvin’in kendini, Lutherci reformasyonun temel
ilkelerinin sadık bir savunucusu olarak gördüğü gerçeği her zaman hatırda tutulmalıdır.
Bununla birlikte, imanı bir bilgi olarak tanımlaması, onu kendinden önceki reformculardan
ayıran ve üzerinde durulması gereken bir husustur.
3

Calvin’in katı önceden belirlenmişlik öğretisi büyük ölçüde, Tanrı’nın mükemmelliği, tamamen bozulmuşluk
ve alçak gönüllülük öğretilerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve insan özgürlüğünü tartışmaya
açması bakımından, onun reform teolojisinin asli bir unsuru haline gelmektedir. Ancak Hıristiyan teolojisinde
kabul gören zayıf önceden belirlenmişlik diyebileceğimiz öğreti başlı başına bir bölüm olarak önemli teologların
eserlerinde irdelenmektedir. Örneğin Thomas Aquinas, Summa Theologiae’sında (1a.23.5) önceden
belirlenmişlik başlığı altında şu ifadelere yer verir: “Bazı kimselerin önceden belirlenmesinin ve diğer bazılarının
lanetlenmesinin sebebini ilahi iyilikte aramak gerekir.”
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Calvin’in teolojisi 20. yüzyıl teologlarından Karl Barth (1886-1968), Emil Brunner
(1889-1966) ve Reinhold Niebuhr (1892-1971) üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca Alvin
Plantinga’nın Reformed Epistemolojisinin gelişiminde Calvin’in doğal vahiy anlayışının
izlerini bulmak mümkündür. Calvin’in teolojik ve siyasi görüşleri, Batı insanının hayatında
derin etkiler bırakmıştır. Öyle ki, kimi sosyal bilimciler Calvin’i modern düşüncenin inşa
edicilerinden biri olarak nitelemektedirler (Von Dehsen, 1999:40). Calvin’in öğretisi,
Institutes’a bakıldığında ve bir bütün olarak ele alındığında savunmacı ve öğretmeye yönelik
bir niteliğe sahiptir. Calvin, reform döneminde aklı karışmış olan dindar Hıristiyanlara hitap
etmektedir.

Amacı

öne

sürdüğü

Hıristiyan

doktrinlerini

rasyonel

kanıtlamalarla

temellendirmek değil, Kitab-ı Mukaddes’e dayalı bir iman anlayışını ve ahlaki yaşantıyı
yaygınlaştırmaktır. Calvin’in teolojisi Augustine’ci geleneğin etkisi altındadır ve Luther’in
derin izlerini taşımaktadır. Luther’den ayrıldığı noktalar onun Kitab-ı Mukaddes’in literal
yorumlanmasına olan tavizsiz bağlılığından kaynaklanıyor gözükmektedir. Sonuç olarak,
Calvin’in teolojisinin özgünlüğü tartışma götürse de, biyografisine bakıldığında, Calvin’i
özgün kılan yanının onun davasına olan bağlılığı, samimiyeti ve azmi olsa gerektir.
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İŞ TATMİNİ İLE TÜKENMİŞLİK DUYGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ALGILANAN
ÖRGÜTSEL DESTEĞİN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-SAĞLIK SEKTÖRÜNDE
BİR UYGULAMA

İLHAMİ YÜCEL∗
Öz
Bu araştırmanın amacı, hastanelerde çalışan hemşire ve sağlık memurlarının iş tatmini
algılamaları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca,
algılanan örgütsel desteğin, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi nasıl ve ne
yönde etkilediği de test edilmiştir. Çalışmada veri ve bilgiler anket yöntemiyle elde edilmiştir.
128 anket analize dâhil edilmiştir. İş tatmini ölçeği için Paul E. Spector’un (1994), tükenmişlik
duygusu ölçeği için Maslach ve Jackson’ın (1981) ve son olarak algılanan örgütsel destek için ise
Eisenberger ve arkadaşlarının (1986) çalışmasından yararlanılmıştır. Elde edilen verilere yapılan
analizler sonucunda; iş tatmini ile tükenmişlik düzeyi arasında önemli ve negatif bir ilişki olduğu
(b = -.482, p < .001) ve algılanan örgütsel desteğin, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki
ilişkiyi önemli ölçüde ve pozitif yönde etkilediği (b = ,178, p < ,05) tespit edilmiştir; yani iş
tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişki, algılanan örgütsel destek seviyesine göre
farklılık arz etmektedir. Bu çalışma, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi
etkileyen faktörlere ışık tutması ve diğer başka faktörlerin de düşünülmesi gerektiğini
vurgulaması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İş tatmini, tükenmişlik duygusu ve algılanan örgütsel destek.
RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND BURNOUT AND
MODERATING EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON THE
RELATIONSHIP: A CASE OF HEALTH CARE
Abstract
This study’s aim is to examine the relationship between job satisfaction and burnout on the
nurses and health staff who are working in hospitals and also to test how and in what direction
perceived organizational support affects this relationship. In line with this purpose, field study is
conducted for employees of X hospital operating in public sector. This study which is based on
128 nurses and health staffs surveys showed that there is a significance and negative relationship
between job satisfaction and burnout levels perceived by nurses and health staffs and perceived
organizational support moderated this relationship. It is utilized to measure job satisfaction from
Paul E. Spector’ (1994) study, for burnout from Maslach and Jackson’ (1981) study, and finally
∗
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for perceived organizational support from Eisenberger and colleagues’ (1986) study. By analyses
performed, it is provided that job satisfaction is negatively related to burnout (b = -.482, p < .001)
and perceived organizational support have important and positive moderator effect (b = ,178, p <
,05). The results emphasize the need to consider the factors can be having effects on the
relationship by highlighting to studies conducted on job satisfaction and burnout.
Keywords:Job satisfaction, burnout, andperceived organizational support.
1.Giriş
Tükenmişlik duygusu çalışanların verimliliğinin azalmasına ve işverenin maliyetlerinin artmasına
yol açan ciddi bir sorun olduğundan dolayı son 25 yıl boyunca iş tatmini ve tükenmişlik duygusu
araştırmalarında ciddi bir artış olmuştur. İş tatmini, tükenmişlik duygusu ve iş çevresi unsurları
arasında bağlantılar kurmak, problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak açısından
önemlidir. İşyerinde yaşanan tükenmişlik duygusu hem ulusal hem de global olarak ilgi çeken bir
konu olma özelliğini devam ettirmektedir ve günümüz toplumlarında bazı meslek gruplarında
yaşanan tükenmişlik duygusu daha da ön plana çıkmıştır. Özellikle sağlık çalışanlarının çalışma
hayatında tükenmişlik duygusunu bastırabilmeleri için, iş stresinden bağımsız yaşamaları ve
kişisel olarak iş tatmini elde etmeleri gereklidir (Maslachve Leiter,2005). Sağlık sektöründe
hizmet veren gerek kamu gerekse özel teşebbüs organizasyonlarının; potansiyel iş stresi
unsurlarını azaltmaları ve hatta mümkün olan en yüksek seviyede iş stresini ortadan kaldırmaya
yönelik olarak stratejiler geliştirmeleri ve çalışanlar arasında huzur, karşılıklı güven, anlayışı
sağlamak amacıyla rol uyuşmazlığı, rol belirsizliği ve aşırı iş yükü gibi iş tatmininin azalmasına
yol açacak unsurları ortadan kaldırmaları gerekir. Tükenmişlik duygusundan dolayı,
organizasyonlar hem yetenekli çalışanlarını kaybediyorlar hem de onların yerine yeni çalışanların
istihdam edilmesiyle ciddi mali harcamalar yapıyorlar. Bir çalışanı yer değiştirme maliyeti onun
yıllık maaşının çok daha fazlasına mal olabilmektedir.Tükenmişlik duygusu bütün meslek
gruplarında çalışma şartlarıyla ilişkili olan ve genellikle çalışma şartlarının sebep olduğu bir
kavramdır. Günümüzün stres dolu çalışma hayatında tükenmişlik kavramı çok sık şekilde
kullanılan ve rastlanılan bir kavram olmuştur (Canaff, 2007). Sağlık çalışanları; rol uyuşmazlığı
ve iş tatminsizliği ile ilişkili olarak tükenmişlik duygusuna kapılmada yüksek riske sahip
olduklarından dolayı, onların psikolojik çalışma şartları bir bütün olarak araştırmacıların ilgilerini
çekmiştir ve psikolojik, duygusal ve fiziksel stresi yaşadıklarından dolayı, tükenmişlik duygusu
bu çalışanlar ve onların hizmet verdiği bireyler için daha da önemli hale gelmiştir. Pek çok
çalışan kendi mesleklerinde tükenmişlik duygusunu tecrübe eder ve bu duygu artık tolere
edilemeyecek seviyeye ulaştıktan sonra bir değişiklik veya sadece bir kaçış olarak kendi
kabiliyetlerine uygun başka istihdam olanakları arayarak günlük iş sorunları ile yorgun düşerler
(MaslachveLeiter,2005). Bireyler tükenmişlik duygusunun üstesinden gelemeyeceklerini
hissettiklerinde, tükenmişlik duygusu bu bireyin işini değiştirmesine ve hatta bazen mesleğini
değiştirmesine sebep olur (Figley, 2002). Diğer taraftan, organizasyonlarda çalışanların iş tatmini
sağlanamazsa, bu organizasyonlarda işgücü devir oranı yüksek olacak ve bu organizasyonların
hayatlarının sürdürülebilir olduğu tartışılacaktır. İşinden tatmin olan çalışanlar, bireysel olarak
mutlu olacaklar ve bu onların aile hayatlarını ve bir döngü içerisinde iş hayatlarını da daha
olumlu yönde etkileyecektir, böylece çalışanlar örgütsel bağlılık hissedebilecekler, işgücü devir
oranları ve devamsızlıklar azalacak, verimlilik artacak ve kişi-iş uyumu çerçevesinde çalışanın
örgüte karşı bir aidiyet duygusu geliştirmesi sağlanacaktır. Aksi durumda, işgücü devir oranı
2
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yüksek olacak, devamsızlıklar artacak, verimlilik düşecek, iş sağlığı ve işçi güvenliği konusunda
birtakım sorunlar artmaya başlayacak ve nihayet çalışan örgütü terk edecektir ve bunu müteakip
örgüt için yeni birtakım maliyetler oluşacaktır. Çalışanların yaptıkları işten tatmin duymaları, pek
çok farklı faktörün etkisi altındadır ve işletme yöneticilerinin bu faktörlerin hangi yada
hangilerinin kendi işletmelerinde etkin bir biçimde çalışanların iş tatminini etkilediğini tespit
etmeleri hayati bir öneme haizdir. İş tatminine götüren ya da iş tatmininin ortaya koyduğu
neticeler iyi analiz edilirse öncüller ve sonuçlar konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip
olunabilir. İş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki bağıntı araştırıldığında, çalışanların
başlangıçta işlerinden memnuniyet düzeyi ile onların çalışma hayatlarının ilerleyen yıllarındaki
tatmin düzeyleri arasında ciddi farklılıklar görülebilir. Elbette bu farklılıkların nedenlerinin
bazıları bireysel, bazıları çevresel ve bazıları da işle ilgilidir. Çalışanların yaşı, cinsiyeti, kıdemi,
organizasyonun kendisinin ve rakiplerinin piyasadaki durumu ve gücü, çalışanın aile hayatı,
çalışanla iş, organizasyon, çevre ve hatta lider uyumu gibi pek çok faktör iş tatmin düzeyinin
zamanla değişmesine yol açacaktır.
Çalışanların tükenmişlik duygusunun onların iş tatmin düzeylerini nasıl etkilediği ve
algılanan örgütsel desteğin bu ilişki üzerindeki etkisinin nasıl ve ne yönde olduğu araştırılmaya
değer bir konudur. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; çalışanların iş tatmini algılamaları ile
tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bununla birlikte, algılanan örgütsel
desteğin bu ilişki üzerindeki etkisinin ne yönde ve ne şiddette olduğunun tespiti bu çalışmanın
temel hedefleri arasındadır. Bu temel amaçlar doğrultusunda; iş tatmini, tükenmişlik duygusu ve
algılanan örgütsel destek ölçekleri, daha önce yurtiçi ve yurt dışı bilimsel çalışmalarda
kullanılmış anket formları geriye tercüme yöntemi kullanılarak Türkçeye uyarlanmıştır. Bu
çalışma Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalardan, algılanan örgütsel desteğin bu ilişki
üzerinde etkisini tespit etmeye yönelik olması itibariyle ayrılmaktadır ve bu bağlamda yapılan
ender çalışmalardan biri olma özelliğine sahiptir. Konu ile ilgili ülkemizde literatüre katkıda
bulunması ve algılanan örgütsel desteğinbu ilişki üzerinde ortaya koyduğu sonuçlar açısından
önem arz etmektedir.
2. Literatür Değerlendirmesi
2.1. İş Tatmini
İş tatmini şimdiye kadar pek çok farklı şekilde tanımlanmış olmasına rağmen genel kabul görmüş
üniversal bir tanım üzerinde henüz anlaşmaya varılamamıştır. Örneğin, Hoppock (1935) iş
tatminini, çalışanların kendi işlerinden tatmin olduklarını söylemelerine sebep olan psikolojik,
fizyolojik ve çevresel şartların kombinasyonu olarak tanımlamıştır. Hoppock’un çalışmasını,
belki de insan davranışı ve motivasyon teorisyenleri arasında en iyi bilinen Abraham
Maslow’un(1954) çalışması takip etmiştir. Maslow’a (1954) göre, bir birey en temel ihtiyaçlarını
karşıladıkça, daha yukarıdaki ihtiyaçları karşılamaya konsantre olacaktır. Birey ihtiyaçlar
hiyerarşisinde en aşağı düzeyde yer alan temel ihtiyaçları karşılamadan bir üst düzeydeki
ihtiyaçları karşılama safhasına geçemez. İhtiyaçlar hiyerarşisi; fizyolojik ihtiyaçlar (yiyecek, hava
ve su gibi), güvenlik ihtiyaçları (korunma ve barınma gibi), sosyal/ait olma ihtiyaçları
(memnuniyet ve kişilerarası ilişkiler gibi), itibar görme/saygı görme ihtiyaçları (dikkat, tanınma
ve şan-şöhret gibi) ve kendi kendini gerçekleştirme ihtiyaçları (bireyin kendi ful potansiyeline
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ulaşması) safhalarından oluşmaktadır. Adams (1963) eşitlik teorisi ise, çalışanların kendilerini
akranları ile kıyaslamalarına dayanır ve çabaları ile hak ettiklerine inandıkları şeyi almak isterler
yani gösterdikleri performans karşılığında aldıkları ödüllerde eşitdavranıldığını görmek isterler.
Çalışan kendi eforu ve bu efor karşılığında aldığı çıktı ile kendisi ile aynı seviyede gördüğü bir
başka çalışanın efor ve çıktısını mukayese eder. Eğer bir eşitlik olduğu kanısına varırsa
memnuniyet aksi durumda memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktır. Vroom’un (1964) beklenti teorisi
ise, iş tatminini, beklenen durumlar ile bireyin kişiliği arasındaki karşılıklı ilişkilerin bir sonucu
olarak tanımlar. Temel olarak bu teori çabaların performansla sonuçlanacağı, performansın
ödüllendirileceği ve son olarak ödüllerin alıcılar tarafından değerlendirileceği inancına dayanır
(Berry, 1997).Petty, Brewer ve Brown (2005), iş tatminini çalışanın işine yönelik olarak sahip
olduğu duygusal durum veya duygular olarak tanımlayan Brayfields’in tanımını referans
almışlardı. Spector (1985), iş tatminini, bir işe yada söz konusu işin spesifik bir yönüne çalışanın
duygusal bir cevabı olarak tanımlıyordu. Bütün bu çalışmalar boyunca, iş tatmini hem bütünsel
olarak hem de bir çalışanın iş tatminini etkileyen değişik faktörler bağlamında tanımlandı.
Herzberg’in çift faktör kuramına göre pek çok iş ya tatmine ya da tatminsizliğe yol açan
faktörlere sahipti. Castillo ve Cano (1999), iş tatminine yol açan motivatörlerin; işin kendisinin
başarılması, tanınma, sorumluluklar ve yükselme olduğunu ifade etmişlerdir. Bu faktörler
bireylerin kendi psikolojik potansiyellerini başarmalarına yardımcı olur. Diğer faktörler; iş
çevresi, ödemeler, çalışma şartları, yönetici, politikalar ve kişilerarası ilişkileri kapsar. Locke
(1976) iş tatminini, çalışanın işini ya da iş tecrübelerini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan
memnuniyet verici ve pozitif duygusal durum olarak tanımlar. Benzer şekildeTraut ve
meslektaşları (2000) iş tatminini çalışanın işten beklentileri ile bu beklentilerle kıyaslandığında
elde ettikleri arasındaki eşleşmeyi yansıtan psikolojik bir sözleşme alarak tanımlamışlardır. Hulin
ve Judge’ye (2003) iş tatmini, çalışanın işine sözlü, davranışsal ve duygusal olarak verdiği
pozitiften negatife kadar uzanan bir ölçekteki psikolojik cevaplarından oluşan seti ifade eder. İş
tatmini ile ilgili farklı tanımlamalara rağmen, iş tatmininin; çalışanların işleri veya işlerinin farklı
yönleri hakkında sahip oldukları genel duygusal reaksiyon olduğu hakkında genel bir kabul
vardır (Green, 2000). İş tatmini ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır ve işverenler, iş tatmininin
çalışan verimliliği ile birebir ilişkili olduğu inancına sahip olduklarından dolayı bu araştırmalar
yapılmaya devam edecektir. İş tatmini bir kişinin yaşantısının tüm yönlerini etkilediği gibi bu
kişinin işi ve kariyeri üzerinde de etkiye sahip olabilir. Wright, Benett ve Dun’un (1999)
profesyonel kart satıcıları üzerinde Nevada’da yaptıkları araştırmada; yaşam memnuniyeti ile kart
satıcılarının ücret memnuniyetleri arasında küçük bir korelasyon vardı ve ayrıca iş tatmini ve
ücret artışı arasında pozitif bir ilişki vardı. Araştırmacılar çalışanların maaşının düşük iş tatmini
için bir sebep olduğunu fakat düşük ücret diğer ilave faktörlerle (meslektaşlar, yönetici, sınırlı
terfi imkanları gibi) bir araya geldiğinde onun tükenmişlik duygusuna yol açtığını tespit
etmişlerdi.
Her meslek düşük iş tatmini oranına sahip değildir. İnsan hizmetleri ve gönüllülük esasına
dayalı hizmetlerde iş tatmininin genellikle yüksek düzeylerde olması beklenir (Borgaza ve Tortia,
2006; Peety vd., 2005). Jewell, Beavers, Kirby ve Flowers (1990) işgücü devir oranı ve iş
tatmini arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Bazı çalışmalar, çalışanın iş tatmini ile devir
oranını araştırmışlar ve iş tatminsizliği ile devir oranı arasında düşük fakat pozitif ve istikrarlı bir
ilişkini olduğunu ortaya koymuşlardır. Petty ve meslektaşları (2005) bir organizasyon ya da
kurum için hizmet edilen yılların sayısının iş tatmini seviyesini etkilediğini bulmuştur. 3-7 yıl
çalışanların iş tatmini seviyesi diğer çalışanlara göre daha düşük düzeyde tespit edilmişti. İş
4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

tatmininin hissedilemediği örgütlerde işyerinde gergin bir ortamdan ve iş stresinden bahsetmek
mümkün hale gelecektir. Bu durum, çalışanlarda birtakım psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara
sebep olabilecektir. İş tatmini hakkındaki literatür analizlerinde, Lu, While ve Barriball (2005)
sağlık çalışanlarının, özellikle hemşirelerin, iş tatmini kaynaklarını şöyle sıralamışlardır: çalışma
koşulları, hasta ve meslektaşlarla ilişkiler, iş yükü, planlama, görev gerekleri, takdir edilme,
mesleki eğitim, kişisel başarı, tanınma, özerklik, iş güvenliği, liderlik stili, fiziksel çalışma
şartları, ödeme ve eğitim seviyesi. İş tatmini sağlık çalışanlarının devamsızlık, tükenmişlik
duygusu ve işten ayrılma niyeti için en önemli göstergelerden biridir. Geçmişte yapılan pek çok
çalışmada iş tatmini; stres, tükenmişlik duygusu, yönetici ve meslektaşlarla iletişim, özerklik,
tanınma, yaş, kıdem, eğitim, sosyal destek, iş yükü, rol belirsizliği ve depresyon ve düşmanlıkla
ilişkili olarak bulunmuştur (Lu vd., 2005; Pinikahana ve Happell, 2004). İş tatmininin
tükenmişlik duygusu ile nasıl bir bağlantıya sahip olduğunu keşfetmek amacıyla, hastane
doktoru, hemşiresi ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 213 örneklem büyüklüğüne sahip
araştırmalarında, Brown ve meslektaşları (2002) hastane çalışanlarının işlerine devam
oranlarının, önemli ölçüde başlangıçtaki iş tatmini ve meslektaş desteği ile pozitif ilişkili
olduğunu tespit etmişlerdi. Sağlık çalışanlarında düşük iş tatmini, tükenmişlik duygusu, yüksek
işgücü devir oranı, düşük hasta bakımı seviyesi, yüksek stres seviyesi ve sağlık çalışanlarında
birtakım fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarla sonuçlanmıştır (Happell, Martin ve Pinikahana,
2003; Mrayyan, 2009). Zihinsel sağlık çalışanlarının iş tatmini ve tükenmişlik duyguları
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan bazı çalışmalar, bu çalışanların sahip olduğu
yüksek tükenmişlik duygusunun düşük iş tatmini ile sonuçlandığını ortaya koymuştur (Ogresta,
Rusac ve Zorec, 2008; Spear vd.,2004). Ayrıca, düşük tükenmişlik düzeyi ve klinik sorumlunun
varlığı iş tatminin güçlendirmiş ve bu çalışanlar arasındaki stres seviyesini azaltmıştır (Hyrkas,
2005). Buradan hareketle, iş tatmini düzeyi düşük çalışanların tükenmişlik duygusuna kapılma
olasılıklarının diğerlerine göre daha yüksek olacağını düşünerek:
H1: Çalışanların iş tatmini algılamaları ile onların tükenmişlik duyguları arasında doğrusal ve
negatif bir ilişki vardır.
2.2.Tükenmişlik Duygusu
Tükenmişlik kavramı Schwartz ve Will’in (1953) en kayda değer örneğiyle (Bayan Jones)
1900’lü yıllara kadar uzanır. Bayan Jones bir hastanenin zihinsel hastalarının bulunduğu serviste
çalışan bir hemşireydi. Daha önceki çalışmalarda tükenmişlik kavramı değişik adlarla da
tanımlanmıştı. Mesela, Schwartz ve Will’in (1953)örneğinde, bayan Jones “düşük moral” e sahip
birisi olarak tanımlanmıştı. Daha sonra 1974’de Herbert J. Freudenberger tükenmişlik kavramını
formal olarak tanımladığı ve bu kavramın belirtilerini ortaya koyduğu bir makale yazdı.
Freudenberger (1974) tükenmişliği; bıkma, yorulma, bezme ve negatif klinik tutumların
karakterize ettiği bir durum olarak tanımlamıştı. Freudenberger’in tükenmişlik tanımında fiziksel
ve davranışsal semptomlar; tükenme, bıkma, baş ağrısı, mide ağrıları, uykusuzluk, nefes alma
sıkıntıları, fiziksel sıkıntılar, duygusal istikrarsızlık, sinirli olma, aşırı zorlandığını hissetmek,
şüpheli bir tutuma sahip olmak, uzun çalışma saatleri, dışlanma, risk alma davranışları, ilaç
kullanma, alkol kullanımı, aşırı sertlik, inatçılık, dengesizlik, negatif klinik tutumlar ve değişime
isteksizlik gibi durumları içine alıyordu. Freudenberger (1974) çalışmasından sonra Perlman ve
Hartman (1982) 1974’ den 1982’ ye kadar tükenmişlikle ilgili yapılmış 48 yayını içine alan
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önceki literatürün bir değerlendirmesini yapmak üzere bir çalışma yürüttüler. Ginsburg (1974)
tükenmişliği, bir işletme yöneticisi olarak işletmeyi en üst düzeye çıkarmanın yol açtığı kronik
strese bir cevap olarak tanımlamıştı. Maslach (1976), bu kavramı, soğuma (mesafe koyma),
klinik ya da negatif tutumlar ve kopma olarak tanımlıyordu. Berkeley Planlanma Birliği (1978)
tükenmişliği, müşterilerden, mesai arkadaşlarından, iş’ten ve kurumdan yabancılaşma olarak
tanımlamıştı (Perlman ve Hartman, 1982: 284). Maslach ve Pines (1979) tükenmişliği, bir bütün
olarak duygusal ve fiziksel bitkinlik olarak tanımlamışlardı. Cherniss (1980), bir topluma hizmet
edenlerin etkinliğini ciddi bir biçimde engelleyen iş stresi ve geri çekilme davranışı sendromu
olarak tanımlamıştı. Tükenmişlik duygusu hangi meslek olduğu önemli olmaksızın bireyleri hem
kişisel hem de mesleki olarak etkiler. Önceki tükenmişlik literatürü polis, müşteri hizmetleri
temsilcileri, askeri personel, hemşireler, doktorlar, yöneticiler, zihinsel sağlık uzmanları,
hukukçular ve eğitimcileri de içine alana geniş bir yardımcı meslek grubunu içeriyordu.
Tükenmişlik; insanların ne yaptıkları ve ne yapmak zorunda oldukları arasındaki yanlış yerleşimi
ifade eder ve bu durum değerlerde, saygınlıkta, ruhta, istekte ve insan ruhundaki erozyonu temsil
eder (Maslach ve Leiter,1997:17). Tükenmişlik mesleki stresörlerle ilişkilidir ve duygusal olarak
yüklü taleplere uzun süre maruz kaldıktan sonra insanın tükenişini ifade eder (Tweed ve Conway,
2007). Daha da ötesi, tükenmişlik bir çalışanın sürekli olarak devam eden bir strese maruz
kaldıktan sonra yaşadığı bir süreçtir (Maslach ve Schaufeli, 1993:9). Tükenmişlik kavramı
günümüz iş dünyasında yeni bir kavram değildir ve pek çok meslek grubunda vuku bulur,
özellikle bireylerin insan hizmetlerinde, yönetim rollerinde ve akademide çalıştığı mesleklerde
çok daha sık rastlanmaktadır. Bu olgu bireylerin enerjisini tüketerek ve onlarda zihinsel bitkinlik
oluşturarak onları güçsüzleştiren bir süreçtir (Espeland, 2006). Tükenmişlik kavramı, günümüz
çalışanlarının yüz yüze oldukları zorluklarla ve modern işgücünün zorluklarıyla ilgili bir
kavramdır. Leiter ve Maslach (2005) tükenmişliği büyüyen bir virüsle kıyaslayarak 21. Yüzyılın
en büyük mesleki tehlikesi olarak tanımlamışlardır (s.3). Bu duygu güçsüzlük hissinin sebep
olduğu motivasyondaki bozulmayı ifade eder. Burada güç’ten kasıt amaçları başarma ve etkileme
yeteneğidir ve mutluluk ve sürdürülebilir motivasyon için bu güç duygusuna sahip olmak bireyler
için önemlidir. Birey eğer bir şeyleri başarmadaki güç duygusunu kaybederse o zaman kendisine
olan özgüvenini de zamanla kaybedecektir ve artık önceden çok kolay başarabildiği bir şeyleri
bile zamanla başaramaz hale gelecektir.
Tükenmişlik duygusu; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalmasının
tecrübe edilmesidir (Maslach, Jackson ve Leiter, 1996). Duygusal tükenme, tükenmişlik
duygusunun merkezi değeridir ve tükenmişlik sendromunun en açık belirtisidir(Maslach, Jackson
ve Leiter, 1996: 402). Duygusal tükenme, bireylerin duygusal olarak bitkinlik ve bıkkınlık
hissetmeleri durumudur. Aşırı iş yükü ve işyerindeki kişisel çatışmalar duygusal tükenmenin en
önemli sebepleri olarak sayılabilir. Örneğin, hemşireler aşırı yüklendiklerini ve tükendiklerini
hissederler. Duygusal tükenme; duyarsızlaşma, mesafe koyma, uzaklaşma ve iş’ten ve işyerinden
kopma duygusuna ve bir başka kişiye karşı duyarsız kalma tutumunun geliştirilmesine yol
açabilir. Duyarsızlaşma, çalışanın birlikte iş yaptığı meslektaşlarına, müşterilere ve yöneticilere
karşı makineleşmesi, onlara karşı bazen alaycı bazen de duygusuz ve katı bir şekilde davranması
olarak nitelendirebileceğimiz negatif tutum ve davranışları ifade eder (Lewin ve Sager, 2007).
Maslach’a (2003) göre ilişkilerde yakınlık ve mesafe arasında dengenin kurulması zordur. Su ve
yağ gibi, kopmak ve ilgi duymak kolaylıkla bir araya gelmez (Maslach, 2003:4). Sık sık
çalışanlar, özellikle hemşireler, bu dengenin iki ucundan birine doğru bir çekim gücü hissederler.
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Duygusal vaziyet bireyin kendisi duygusal olarak korumaya girişmesi halinde vuku bulur.
Kopma veya mesafe koyma, bireyin diğerlerine karşı makineleşmesine veya diğerlerine karşı
duyarsız hale gelmesine yol açabilir, her ikisi de tükenmişliğini sinyalleridir. En genel ifade ile
duyarsızlaşma, bireyin kendisi ve ondan hizmet alanlar arasına, onlara karşı umursamazlık ve
onları görmezden gelerek, mesafe koyma girişimidir. Hemşirelerin hastalara, hasta yakınlarına,
meslektaşlarına ve diğer çalışanlara karşı duyarsızlaşması buna örnek verilebilir. Kişisel başarı
duygusunda azalma ise, kişinin başarı duygusunda azalmayla ilgili suçluluk duygusunu ifade
eder. Çalışanlar başkalarına davrandıkları tarz hakkında kendilerini kötü hissedebilirler ve
diğerlerine yardım etme hususunda kendilerini yetersiz görebilirler. Başarısızlık duygusu ile,
onların kendilerine olan özsaygıları ve özgüvenleri azalır ve bu durum onları depresyona
sürükleyebilmektedir (Maslach ve Jackson, 1981). Onlar şu an oldukları kişi olmak istemezler.
Böylece bu kişiler daha önce rahatlıkla ve kolaylıkla üstesinden gelebildikleri ve başarabildikleri
işleri yapmaktan kaçınmaya ve kendilerini yalnızlığa sürüklemeye başlarlar. Yüksek işgücü devir
oranı tükenmişliğin bir sonucu olabilir. Strong ve Harder (2009) tarafından işgücü devir
oranlarının sebepleri olarak; düşük maaşlar, küçülme ve artan işgücü sayılmıştı. Bu yazar, bir
çalışanın işi terk etmesinin söz konusu organizasyona işi terk eden çalışanın maaşının %150’sine
kadar maliyeti olduğunu ifade etmiştir. Buna benzer bir örnek de Kutilek (2000) tarafından
verilmiş ve işini terk eden çalışan başına maliyetin organizasyon için yaklaşık 80.000 $ olduğunu
ifade etmiştir. Rhodes ve meslektaşları (2004) öğretmen tatmini üzerinde çalışma yaptılar ve
tükenmişlik duygusunun yaşanmasında en önemli faktörlerden olan aşırı iş yükününtatminsizliğe
yol açan en olası faktör olduğunu ve diğer meslektaşlar ile kurulan dostluğun derin bir
memnuniyet hissi uyandırdığını buldular. Ayrıca iş yükü, kişisel başarı ve duyarsızlaşmadan daha
çok duygusal tükenme ile çok güçlü ilişkilere sahip olarak bulunmuştur (Maslach ve Leiter,
2008)
2.3. Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ile Tükenmişlik Duygusu Arasındaki İlişki
Üzerindeki Etkileri (Moderating Role of PerceivedOrganizationalSupport)
Algılanan örgütsel destek, çalışanların kendi organizasyonlarının onların katkılarını gördüğü ve
değerlendirdiği ve onların refah ve mutluluklarıyla ilgilendiği konusundaki inanç dereceleri
olarak tanımlanabilir (Eisenberger vd., 1986). Makanjee ve meslektaşları (2006) algılanan
örgütsel desteği, organizasyonun kendi çalışanlarına bağlılığı olarak tanımlar. Yazarlar, algılanan
örgütsel desteğin, bir çalışanın istenen görevi etkili bir şekilde tamamlamasına yardımcı olması
için işvereninden aldığı desteği ifade ettiğini ileri sürmüşlerdir. Algılanan örgütsel destek, artan iş
tatmini ve örgütsel bağlılık (Cropanzano vd., 1997), artan işe katılım ve performans (Eisenberger,
Fasolo, Davis-LaMastro, 1990) ve azalan iş gücü devir oranı (Cropanzano vd., 1997; Eisenberger
vd., 1986) gibi pozitif çalışan çıktıları ile ilişkilidir. Bundan dolayı, algılanan örgütsel destek,
organizasyona duygusal reaksiyonlarla olduğu kadar çalışan davranışı ile de ilişkilidir.
Tükenmişlik konusundaki araştırma genellikle meslektaşlardan ya da yöneticilerden kaynaklanan
destekle ilgilenirken, Jawhar ve meslektaşları (2007) algılanan örgütsel destek şeklinde bir bütün
olarak organizasyondan gelen desteğin önemine ışık tutar. Algılanan örgütsel destek, bireylerin
onlardan ne beklendiğini daha iyi anlamalarına izin veren ve işyerine çok daha öngörülebilirlik
getiren bir kaynak olabilir. İşle ilgili faktörler çalışanlarda tükenmişlik duygusuna yol açabilir.
Organizasyondaki eşitlik (Van Dierendonch, Schaufeli ve Bununk, 1998) ve adalet (Maslach ve
Leiter,2008) algılamaları ve algılanan örgütsel desteğin olmayışı (Jawhar vd., 2007) iş
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taleplerinin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi tükenmişlik duygusunun gelişmesine de katkıda
bulunur. Karar özgürlüğü (Rafferty, Friend veLansbergis, 2001) ve iş kontrolü (Sundin et al.,
2007) gibi diğer iş faktörleri de bu faktörler kendileri için önemli olan çalışanların tükenmişlik
duygusunu azaltmaya sebep olacaktır. İş tatmini ve tükenmişlikle ilgili olan iş faktörleri ya iş
talepleri ile ya da iş kaynakları ile ilişkili olabilir. Tükenmişlikle ilgili bazı modeller, iş talepleri
ve iş kaynaklarının tükenmişliğin üç boyutu ile farklı ilişkilere sahip olduğunu öne sürmüşlerdir.
Jawhar ve meslektaşları (2007) kaynakların muhafazası modelini kullanarak tükenmişlik
duygusunu araştırdılar. Yazarlar, kaynakların yokluğunun strese yol açabileceğini fakat kişisel
karakteristiklerin bu ilişkide tampon olarak hizmet edebilecek kaynaklar olduklarını ifade
etmişlerdir. Yazarlar, algılanan örgütsel desteğin duyarsızlaşma ile en güçlü ilişkiye sahip kaynak
olduğu ve politik yeteneklerin de kişisel başarı ile en güçlü ilişkiye sahip ve aynı zamanda
duyarsızlaşma ile de ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu çalışmada, rol uyuşmazlığı sadece
duygusal tükenme boyutu ile ilişkili bir iş talebiydi ve pozitif örgütsel destek, rol uyuşmazlığı ve
duygusal tükenme arasındaki ilişkide tampon olarak hizmet etmekteydi. İlave olarak,
duyarsızlaşma ve kişisel başarı en çok iş kaynaklarından etkileniyordu. İş talepleri modeli de
tükenmişlik duygusunu açıklamada kullanılan bir başka yaygın modeldir ve aynı zamanda talep
ve kaynakların üç tükenmişlik boyutuyla farklı ilişkili olduğunu destekler. Bu modele göre iş
talepleri yüksek ve iş kaynakları düşük olduğunda çalışanlar enerjilerinin azaldığını hissedecekler
ve tükenmişlik duygusuna kapılacaklardır. Bu modelde, iş talepleri gerilimin öngörücüleri olarak
değerlendirilirken, iş kaynakları motivasyonun öngörücüleri olarak değerlendirilir. Talep ve
kaynaklar stresi birlikte öngörürler (Bakker ve Demerouti, 2006). Bu model spesifik olarak
tükenmişlik duygusuna uygulandığında, talepler duygusal tükenmenin, kaynaklar ise
duyarsızlaşmanın öngörücüleri olarak görülür. Lee ve Ashforth (1996) algılanan örgütsel
desteğin, en güçlü korelasyon algılanan örgütsel destek ve duygusal tükenme arasında olmak
üzere, tükenmişliğin tüm üç boyutu ile ilişkili olduğunu bulmuşlardı. Algılanan örgütsel destek
aynı zamanda tükenmişlik duygusundaki azalmayla da ilişkiliydi. Zhou ve George (2001
)algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve yaratıcılık ilişkisi üzerindeki moderator etkisini
araştırdılar ve sonuçlar, yaratıcılık için algılanan örgütsel destek yüksek olduğunda iş
tatminsizliğinin yaratıcılıkla ilişkili olduğunu gösterdi.Ayrıca, Duke ve meslektaşları da (2009)
algılanan örgütsel desteğin duygusal işgücü ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi moderator olarak
etkilediğini ileri sürdüler ve onların çalışması gösterdi ki; çalışanlar örgütsel desteği yüksek
seviyede algıladıklarında, duygusal işgücü, örgütsel desteği daha düşük seviyelerde
algılayanlardan, iş tatmini üzerinde daha az negatif etkilere sahipti. Rhoades ve Eisenberger
(2002) algılanan örgütsel destekle ilgili 70’den fazla çalışmayı kapsayan geniş literatür
değerlendirmelerinde, pozitif örgütsel desteğin örgütsel bağlılıkla güçlü ilişkilere sahip
olduklarını ortaya koymuşlardır. Onların bulguları, algılanan örgütsel desteğe sahip çalışanların
kendi işlerini çok daha severek yaptıklarını, işyerinde çok daha iyi bir ruh haline sahip olduklarını
ve stres, bıkkınlık, telaş ve baş ağrısı gibi psikosomatik şikâyetlere daha az maruz kaldıklarını
göstermiştir. Cropanzano ve meslektaşları (1997) tükenmişlikle ilgili üç boyutlu modeli
kullanmamalarına rağmen, algılanan örgütsel desteğin iş stresi ile olduğu gibi bir bütün olarak
tükenmişlik duygusu ile de ilişkili olduğunu bulmuşlardı. Armstrong-Stassen (2004) küçülmeye
giden bir organizasyonda yaptığı çalışmasında, algılanan örgütsel destek ve tükenmişlik arasında
negatif bir ilişki bulmuştu. Bu bağlamda, organizasyonlarda iş tatmini ile tükenmişlik duygusu
arasındaki ilişkinin algılanan örgütsel destek seviyesine göre değişiklik göstereceğini düşünerek;
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H2:Algılanan örgütsel destek, iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi
etkilemektedir(moderatingeffects) ve iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişki
algılanan örgütsel destek düzeyine bağlı olarak farklılık gösterecektir.
3. Araştırmanın Metodolojisi ve Sonuçları
Araştırmanın temel amacı; sağlık sektöründe faaliyet gösterenX hastanesindeki hemşire ve sağlık
memurlarının iş tatmini algılamaları ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bununla birlikte, algılanan örgütsel desteğin bu ilişki üzerindeki etkisinin ne yönde ve ne şiddette
olduğunun tespiti bu çalışmanın temel hedefleri arasındadır. Bu temel amaçlardoğrultusunda; iş
tatmini, tükenmişlik duygusu ve algılanan örgütsel destek ölçekleri, daha önce yurtiçi ve yurt dışı
bilimsel çalışmalarda kullanılmış anket formları geriye tercüme yöntemi kullanılarak Türkçeye
uyarlanmıştır.
3.1. Araştırmanın Kapsamı, Kısıtları, Örnekleme Süreci ve Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışmanın ana kitlesini Türkiye’de A ilinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir
hastaneninhemşire ve sağlık memurları oluşturmuştur. Araştırma kapsamına sadece bir
hastanenin çalışanlarının ve kamu sektörü çalışanlarının dâhil edilmesi araştırmanın en önemli
kısıtını oluşturmaktadır. Buna rağmen, araştırmanın ilgili sektör çalışan ve yöneticilerine ve
onların hizmet sunduğu kitleye önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir.Örnekleme ilgili
hastanenin çalışanlarından sadece hemşireler ve sağlık memurları dâhil edilmiştir. Araştırmada,
verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketler, araştırma kapsamına dâhil
edilen hastaneninbirim (ünite) sorumluları tarafından uygulanmıştır. Anket formunun
doldurulması gönüllülük esasına dayalı olmuştur. Bu hastanede dağıtılan anket formu sayısı
350’dir, ancak eksik doldurulan anket formlarının çıkarılması ile elde edilen tam ve eksiksiz
anket formu sayısı 128’dir. Elde edilen cevaplanma oranı (0,36) bilimsel çalışmalar için arzu
edilen cevaplanma oranının üstündedir. Orijinal anket formları İngilizce dilinde idi ve hem
Türkçe hem de İngilizce bilen bir dil uzmanı tarafından Türkçeye çevrildi. Türkçe anket formu
daha sonra bir başka her iki dili de bilen bir dil uzmanı tarafından İngilizceye geri tercüme yolu
ile çevrildi. Geri tercüme yöntemi orijinal versiyonla uyum saplanana kadar tekrar edildi(Brislin,
1980). Çalışanların sosyo-demografik özellikleri: Araştırma kapsamına dâhil edilen çalışanların
sosyo-demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar dikkate alındığında toplam 128 çalışanın
89’unun yani % 69,5’ininbayan olduğu, % 30,5’ininerkek; ortalama yaş düzeyinin 35 olduğu
belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun yüksekokul
mezunu olduğu saptanmıştır. Çalışanların aynı sektörde ortalama çalışma süreleri 6 ve yukarısı,
aynı kurumda ortalama çalışma süreleri ise 5 yıl olduğu saptanmıştır.
3.2. Ölçümler
3.2.1. İş Tatmini
Çalışanların iş tatmini konusunda sahip oldukları algılamayı ölçmek için Paul E. Spector’un
(1994) çalışmasından yararlanılmıştır. Bu anket formunda iş tatmini dokuz alt başlıkta ve 36
temel soru ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı 0,82’dir.
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3.2.2. Tükenmişlik Duygusu
Çalışanların tükenmişlik duygusunu ölçmek için kullanılan sorular için Maslach ve Jackson
(1981) çalışmasından yararlanılmıştır. Adı geçen çalışmada kullanılan anket formuna dayalı
olarak çalışanların tükenmişlik duyguları;duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı
olmak üzere üç alt boyutta ölçülmüştür. Ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı 0,71’dir.
3.2.3. Algılanan Örgütsel Destek
Algılanan örgütsel desteği ölçmek için Eisenberger ve arkadaşlarının (1986) çalışmasından
yararlanılmıştır. Soruları değerlendirmek üzere 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Algılanan
örgütsel destek dördü ters soru olmak üzere toplam sekiz soruda ölçülmüştür. Ölçeğin Cronbach's
Alpha katsayısı 0,84’dür.
3.2.4. Kontrol Değişkenler
Tükenmişlik duygusunun habercisi olarak yaş ve cinsiyetgibi birtakım demografik değişkenleri
ve toplam hizmet süresini kontrol değişkenler olarak dâhil ettik.Tablo 1 çalışmanın değişkenleri
için ortalamalar, standart sapmalar ve korelasyonları sunar.
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları
Mean

S.D.

1

1.Yaş

35,2

5,62

-

2.Cinsiyet

1,45

,43

-.319**

-

3.Toplam Kamu Hizmeti

11,21

6,23

.926**

-.337**

-

4.İş tatmini

3,18

,42

.186*

-.056

.225**

-

5.Tükenmişlik Duygusu

2,95

,37

-.109

.029

-.175*

-.496**

-

6.Algılanan Örgütsel destek

3,02

,78

.089

.579**

-.229**

2

.112
-.050
n=128. Everyvalueabove |.175| aresignificant at the 1% level.
3.3. Faktör Analizi

3

4

5

a

Çalışmada her bir ölçek için içsel tutarlılığın var olup olmadığını anlamak amacıyla ölçeklerin
Keşfedici Faktör Analizi (ExploratoryFactor Analysis- EFA) yapılmış ve örneklem yeterliliğini
test etmek için de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kullanılmıştır. KMO değeri faktör analizinin
geçerliliğini gösteren değerlerden biridir ve %60’ın üstünde olması arzulanır (Nakip, 2003;
Tabachnick&Fidel, 2001). Özdeğer (Eigenvalue) değeri ise her bir faktör tarafından açıklanan
varyansların toplamından oluşmaktadır. Faktör yükleri ise bir faktördeki değişkenlerin faktörle
ilişkilerinin değerini gösterir. Faktör yük değeri yüksek olursa o yapıyı ve kavramı açıklama
düzeyi de o kadar yükselir. Faktör yük değerinin ,45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir
ölçüdür (Büyüköztürk, 2002:118). Çalışmada faktör yükleri ,45’nin altında olan değişkenler
dikkate alınmamıştır. Ölçeklerin geçerlilik analiz sonuçları Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de
verilmiştir.
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Tablo 2: İş Tatmini Geçerlilik Analiz Sonuçları
Mesai arkadaşlarımı seviyorum.
İş yerimde birlikte çalıştığım insanları seviyorum.
İşim zevklidir.
İşimde yaptığım işleri seviyorum.
Bu işi yapmaktan gurur duyuyorum.
Bu işletmenin hedefleri bana açık değil.
Genellikle işyerimde ne olup bittiğinden haberim olmuyor.
Çabalarımın gerektiği gibi ödüllendirildiğini düşünmüyorum.
Yaptığım iş için adil bir ücret aldığımı düşünüyorum
İşyerimizin bize sundukları imkânlar diğer işletmelerinki kadar
iyidir.
İşimde elde ettiğim hak ve ödenekler beni tatmin etmiyor.
Terfi edebilme şansım olduğu için mutluyum.
İşyerimde mesleğinde iyi olanların terfi için eşit şansları vardır.
Bu kurumda yapmam gereken iş sorumluluklarım yeterince
açık değildir.
İşimde terfi için gerçekten çok az şansım var.
İşyerimdeki maaş artışlarım tatmin edici düzeydedir.
İşyerimde masa başı çok iş yapıyorum.
İşyerimde iş yüküm çok fazladır.
İyi bir iş yaptığımda takdir ediliyorum.
İyi bir iş yapmayı birçok kurallar ve prosedürler zorlaştırıyor.
İyi bir iş çıkarmak için harcadığım çaba nadiren bürokrasiye
takılıyor.
Yöneticim çalışanlarının ne hissettiğine çok az ilgi gösterir.
Yöneticimizi seviyorum.
Açıklanan toplam varyans ( %)
K-M-O
Bartlett's Test of Sphericity : Approx. Chi-Square; df

1
,65
,56

2

3

Faktör
4
5

6

7

,57
,72
,58
,51
,53
,61
,64
,71
,54
,58
,41
,64
,53
,43
,52
,56
,75
,45
,63
,64
,47
54,07
,69
1688,72;59; p<0,001

Not: Faktör 1: Çalışma arkadaşları ile olan ilişkiler, Faktör 2: İşin yapısı, Faktör 3: İletişim, Faktör 4:
Ücret ve yan ödemeler, Faktör 5:Kariyer ve terfi, Faktör 6: Çalışma şartları ve şartlı ödüller, Faktör 7:
İşin yapısı ve Faktör 8: Yönetim.

Tablo 2’de iş tatmini ölçeğine yönelik faktör analizi sonuçları yer almaktadır. İş tatmini
yedi temel faktörle %54,07 oranında açıklanmıştır. Her bir faktöre ait faktör yük değerleri
ortalama olarak 0,50’nin üzerindedir. Örneklem yeterlilik oranı (KMO) ise 0,69’dur. Bu
bağlamda iş tatmini ölçeğinin bir bütün olarak yüksek düzeyde içsel tutarlılığa sahip olduğunu
söyleyebiliriz.
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Tablo 3: Tükenmişlik Duygusu Geçerlilik Analiz Sonuçları
1
Doğrudan insanlarla çalışmak beni çok yıpratıyor.

,52

Bu işte yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.

,48

İşimden soğuduğumu hissediyorum.

,75

İşimin beni kısıtladığını düşünüyorum

,54

Hizmet verdiğim insanlara ne olduğu umurumda değil.

,52

İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum.

,49

Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum.

,48

Faktör
2

Bu işin giderek beni katılaştırmasından korkuyorum.

,70

Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum.

,43

Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim.

,67

İşim gereği karşılaştığım insanların, bazı problemleri sanki ben yaratmışım gibi
davrandıklarını hissediyorum.

,56

İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum.

,45

3

Bu işte kayda değer birçok başarı elde ettim.

,42

İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım

,49

İşim gereği karşılaştığım insanların neler hissettiklerini hemen anlarım

,63

İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum.

,56

Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğumu hissediyorum.

,52

Açıklanan toplam varyans ( %)
48,56
K-M-O
,79
Bartlett's Test of Sphericity : Approx. Chi-Square; df
1357,83;253 ; p<0,001
Not: Faktör 1: Duygusal Tükenme, Faktör 2: Duyarsızlaşma ve Faktör 3: Kişisel Başarı

Tablo 3’de tükenmişlik duygusu ölçeğine yönelik faktör analizi sonuçları yer almaktadır.
Tükenmişlik duygusu üç temel faktörle % 48,56 oranında açıklanmıştır. Her bir faktöre ait faktör
yük değerleri ortalama olarak 0,50’nin üzerindedir. Örneklem yeterlilik oranı (KMO) ise
0,79’dur. Bu bağlamda tükenmişlik duygusu ölçeğinin bir bütün olarak yüksek düzeyde içsel
tutarlılığa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 4: Algılanan Örgütsel Destek Geçerlilik Analiz Sonuçları
Faktör
1
,71

Bu kurum, benim kuruma yaptığım katkılara değer verir.
Bu kurum, benim ekstra çabalarımı değerlendirmekte yetersizdir.

,73

Bu kurum, benim şikâyetlerimi görmezden gelir.

,69

Bu kurum, benim iyi olmamla (huzurlu, mutlu) gerçekten ilgilenir.

,71

İyi iş başarsam bile kurum bunu fark etmez.

,52

Bu kurum, genel olarak benim iş memnuniyetimle ilgilenir.

,54

Bu kurum, benimle çok fazla ilgilenmez.

,70

Bu kurum, benim iş ortamımı mümkün olduğu kadar ilginç (zevkli, çekici) hale getirir.
Açıklanan toplam varyans ( %)
K-M-O

47,24
,74
475,83;28 ;
p<0,001

Bartlett's Test of Sphericity : Approx. Chi-Square; df
Not: Faktör 1: Algılanan Örgütsel Destek

Tablo 3’de algılanan örgütsel destek ölçeğine yönelik faktör analizi sonuçları yer almaktadır.
Faktöre ilişkin toplam açıklanan varyans % 47,24 ve örneklem yeterlilik oranı (K-M-O) ise ,74
olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda algılanan örgütsel destek ölçeğinin bir bütün olarak yüksek
düzeyde içsel tutarlılığa sahip olduğunu söyleyebiliriz.
3.4. Hipotez Testleri
Faktör analizi sonuçlarına uygun olarak gerçekleştirilen regresyon sonuçları Tablo 5 ‘de
sunulmuştur.
Table 5. Tükenmişlik Duygusu İçin Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Cinsiyet

‐,095

(,075)

‐,092

(,064)

‐,075

(,063)

‐,075

(,063)

‐,076

(,065)

‐,084

(,064)

Yaş

‐,013

(,012)

‐,012

(,010)

‐,012*

(,010)

‐,012

(,010)

‐,012

(,010)

‐,013

(,010)

Toplam Kamu Hizmeti

,005

(,012)

,010

(,010)

,011

(,010)

,010

(,010)

,011

(,010)

,012

(,010)

‐,482***

(,073)

1,919**

(,630)

‐
1,965**

(,633)

‐2,054*

(,831)

,627

(1,475)

,234*

(,102)

,234*

(,102)

,257

(,174)

‐,180

(,264)

İş Tatmini

İş Tatmini

2
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Algılanan Örgütsel
Destek (AÖD)

,045

(,049)

İş TatminiXAÖD

,104

(,355)

1,824*

(,862)

‐,019

(,112)

‐1,142*

(,526)

,178*

(,082)

2

İş Tatmini X AÖD
2

,031

,302

,333

,338

,338

,366

R Değişim

2

,031

,270***

,032

,005

,000

,028

Model F

1,222

12,094

11,097

9,374

7,968

7,808

R

Standardize olmayan katsayılar ve standart hatalar (parentezlerde) belirtilmiştir. † p< ,10; * p< ,05; ** p< ,01; *** p< ,001 (2‐kuyruk), N=128.

Tüm Hipotezleri test etmek amacıyla hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Öncelikle
tükenmişlik duygusunun kontrol değişkenler üzerindeki etkisini regresyon analizine tabii tuttuk
(bakınız Tablo 5’deki Model 1). Daha sonra tükenmişlik duygusuna atfedilen varyans artışını
tespit etmek amacıyla iş tatminini analize dâhil ettik (Model 2). Ardından doğrusal olmayan
ilişkiyi tespit etmek amacıyla iş tatmininin karesini dâhil ettik (Model 3). Daha sonra
analizlerimizde moderator olarak kullandığımız algılanan örgütsel destek faktörünü modele dahil
ettik (Model 4). Bir sonraki adımda iş tatmini ve algılanan örgütsel destek arasındaki karşılıklı
etkileşimi hesap ettik ve iş tatmini ve algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiyi bağlantılı hale
getirebilmek amacıyla bunu regresyon denklemine girdik (Model 5). Nihayet, final olarak, iş
tatmininin karesi ile algılanan örgütsel destek arasındaki ikili ilişkiyi hesap ettik ve
hipotezlerimizi test etmek amacıyla regresyon denklemine girdik (Model 6). Hipotezlerimizin
desteklenmesi için; iş tatmininin karesinin algılanan örgütsel destek faktörü ile karşılıklı
etkileşiminin regresyona dâhil edilmesiyle açıklanan varyansda (∆R ) istatistiksel olarak önemli
bir artış olması gerekmektedir.Hipotez 1 Tablo 5 model 2’de değerlendirildi ve bu değerlendirme
sonucunda iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasında önemli ve negatif bir ilişki olduğunu ifade
eden H1 için gerekli destek sağlanmış oldu (b = -.482, p < .001). Ayrıca çalışanların örgütsel
destek algılamasının, iş tatmini ve tükenmişlik duygusu arasındaki ilişki üzerindeki moderator
etkisini test ettik. Tablo 5’e göre algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve tükenmişlik
duygusuarasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak önemli ölçüde ve pozitif yönde etkilemektedir (b =
.178, p < .05). Algılanan örgütsel desteğin, iş tatmini ve tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi
moderator olarak etkilediğini savunan H2 hipotezimiz de kabul edilmiştir. Özellikle H2’de ifade
edilen moderator etki için destek bulup bulamayacağımızı belirlemek amacıyla şekil 1’i
geliştirdik. Şekil 1’de iş tatmini ile algılanan örgütsel desteğin tükenmişlik duygusu üzerindeki
etkisini ortaya koyduk. Algılanan örgütsel destek ile ilgili data setini algılanan örgütsel destek < 3
ve algılanan örgütsel destek >= 3 olmak üzere ikiye böldük ve analizi bu şekilde
gerçekleştirerek her iki algılanan örgütsel destek grubu için de farklı elde ettiğimiz regresyon
katsayılarını denkleme girip şekli ortaya koyduk.Böylece iki ayrı algılanan örgütsel destek grubu
için iki ayrı grafik eğrisi elde ettik. Şekil 1’de de görüleceği üzere iş tatmini ile tükenmişlik
duygusu arasındaki ilişki algılanan örgütsel desteğe göre değişmektedir. İş tatmini ile tükenmişlik
duygusu arasındaki ilişki örgütsel destek algısı yüksek sahip çalışanlar için U-şeklinde bir eğri
görünümünü kazanmıştır. Böylece H2 için data seti bölünerek yapılan ilave analizlerden de
destek sağlanmıştır. Örgütsel destek algısı düşük çalışanlar için, şekil 1 iş tatmini ile tükenmişlik
duygusu arasındaki negatif doğrusal ilişkiyi ortaya koymaktadır.
14
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Şekil 1. Tükenmişlik Duygusu Üzerinde İş Tatmini ve Algılanan Örgütsel Desteğin Karşılıklı
EtkileşimlerininEtkileri

16
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14
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6

Yüksek AÖD

4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Düşük

İş Tatmini

Yüksek

Şekil 1’ den de görüleceği üzere iş tatmini ile tükenmişlik duygusu arasındaki ilişki örgütsel
destek algısı yüksek ve düşük olan çalışanlar için farklıdır. Örgütsel destek algısı düşük olan
çalışanlar için iş tatmini ne kadar yüksekse tükenmişlik duygusu da o kadar düşük olmaktadır.
Tam tersi de doğrudur yani iş tatmini ne kadar düşükse tükenmişlik duygusu da o kadar yüksek
olacaktır. Organizasyonlarda açık bir şekilde örgütsel desteğin varlığını göremeyen çalışanlar için
tükenmişlik duygusunun belirleyicisi iş tatmini olmaktadır. Ancak bu durum örgütsel destek
algısı yüksek olan çalışanlar için farklı gerçekleşmiştir; örgütsel destek algısı yüksek hemşire ve
sağlık memurları için en düşük tükenmişlik seviyesi algılanan iş tatmini seviyesinin orta
düzeylerde olması halinde gerçekleşecektir. Elbette bütün çalışanlar için iş tatmini seviyesi
önemlidir ancak sağlık çalışanları için algılanan desteğin ne kadar daha fazla önemli olduğu
buradan da anlaşılmaktadır. Yüksek örgütsel destek algısına sahip hemşire ve sağlık memurları
için eğer iş tatmini düşük ya da yüksek seviyelerde ise tükenmişlik duygusu da bir o kadar
yüksek olacaktır. İş tatmininin düşük olması durumunun izahı yukarıda yapılmıştı ancak iş tatmin
seviyesi yüksek olduğunda acaba neden tükenmişlik düzeyi de artmıştır. Bunu çalışanların artık
işlerinden beklediklerinin birçoğunu kendi işlerinde fiilen bulmaları ve iş yükünün ve işin ağır
stresi dolayısı ile yeni bir iş bulma ya da kurum değiştirme şeklinde yorumlamak mümkün
olabilir. Ya da çalışanların emeklilik yaşına yakın olmaları, birtakım ailesel ve kişisel sorun ve
problemler ve başka bir meslek hayalini gerçekleştirme arzusu gibi faktörler de bu durumun
gerçekleşmesini sağlayabilir.
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4. Sonuç ve Tartışma
Çalışmanın sonuçlarıiş tatmini algısı ile tükenmişlik duygusu arasında anlamlı ilişkilerin
varolduğunu göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları, iş tatmininin tükenmişlik üzerindeki
etkilerini ve algılanan örgütsel desteğin bu iki değişken arasındaki ilişki üzerindeki etkilerini
araştırarak literatüre katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmanın diğer bir katkısı da, iş tatmini ve
tükenmişlik duygusu arasında çok net gibi görünen negatif ilişki örüntülerinin gerisinde başka
değişkenlerin etkisini araştırılması gereğini ortaya koymasıdır. Bu çalışmada incelenen
değişkenler arasındaki ilişkinin miktarı diğer pek çok araştırmada kanıtlandığı üzere yüksek
olduğu için moderator etkinin test edilmesi de bir o kadara önemli olacaktır. Moderator etkisinin
tespit edilmesi değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasında nelerin etkili olduğunu ve
hangi yönde etkili olduğunu belirlemede son derece etkili bir yöntemdir. Çalışanların çalıştıkları
işyerinde iş tatminine sahip olmaları;onların yaptıkları işi sevmelerini sağlayacak, örgütsel
bağlılığı artıracak, yaptıkları işe, meslektaşlarına ve yöneticilerine karşı daha duyarlı hale
gelmelerini sağlayacak, fizyolojik, psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıkları önleyecek ve
çalışanların kendilerine olan saygı ve güvenlerini artıracaktır. Bu sayede çalışanlar hem
meslektaşları, hem hizmet verdikleri bireyler hem de örgütleri ile daha iyi iletişim kurma
olanağına da sahip olacaklardır. Tükenmişlik duygusunun en yoğun yaşandığı alanlardan birisi
sağlık sektörü çalışanlarıdır. Yoğun çalışma saatleri, aşırı iş yükü, planlama hataları, bazen birden
fazla üste bağlı olma, duygusal yıpranmalar, mesleki eğitim yetersizlikleri, başarısızlığın
bedelinin ağır olması ve hatta bazen telafisi imkânsız hataların bedelinin ölçülememesi ve bunun
birtakım duygusal ve fizyolojik buhranları, iş-aile çatışması yaşanması, yaş, eğitim, kıdem ve
cinsiyet gibi pek çok faktör sağlık çalışanlarının iş tatmini algılamalarını ve tükenmişlik
düzeylerini etkilemektedir. Sağlık sektöründe örgütsel desteğin algılanması, çalışanların iş
tatmininin sağlanması, onların yaptıkları işten bıkkınlık ve bitkinlik duymamaları,
meslektaşlarına, hasta ve hasta yakınlarına ve yöneticilerine karşı olumlu tutum ve davranışlar
geliştirmeleri, olaylara ve vakalara karşı onların makineleşmesinin önlenmesi, kendilerine olan
özgüveni kaybetmemeleri açısından hayati öneme haizdir. Burada örgütsel desteğin
sağlanmasında belki de en önemli rol birim ve ünite sorumlularına düşmektedir. Nöbet değişim
ve devirlerinde ve görev gereklerinin ve sorumluluklarının belirlenmesinde gayet açık, anlaşılır
ve net kural ve prosedürler işletilmelidir. Örgüt yöneticileri, adil ve şeffaf bir yönetim tarzı
sergileyerek, yapılan işlerin görüldüğü, hak edenin hak ettiğini aldığı, çalışmayanın takım dışında
bırakıldığı, rol ötesi davranışların ödüllendirildiği, terfi imkânlarının objektif ve tüm çalışanlar
için mevcut olduğu, iş-dostluk ilişkilerinin birbirine karıştırılmadığı bir örgüt ortamı oluşturmaya
çalışmalıdırlar.Özellikle duygusal depresyon yaşama ihtimalinin yüksek olduğu birimlerde
çalışanlar için, izin sürelerinin diğer devlet çalışanlarından farklı bir uygulamaya tabii tutulması,
bu çalışanlara ve ailelerine istedikleri takdirde ücretsiz birtakım psikolojik destek programlarının
sunulması ve erken emeklilik haklarının sağlanması onların işlerinden bıkkınlık duymalarını
tamamen ortadan kaldırmasa bile geciktirebilir. Sağlık çalışanları yaptıkları iş gereği sürekli
olarak hastalarla ve hasta yakınlarıyla iletişim kurmaktadırlar, bundan dolayı; onlara stresle başa
çıkma yolarının neler olduğu ve iyi iletişimin nasıl kurulabileceği konusunda da meslek
uzmanları tarafından periyodik olarak eğitim olanakları sunulmalıdır.İşinden tatmin olan çalışan,
o işletme için gerektiğinde fedakârlık gösterebilecektir. İşinden bıkkınlık duyan, tükendiğini
hisseden, çevresine ve kendisine karşı duyarsızlaşıp makineleşen ve artık bir şeyleri başarmak
konusunda kendine güvenini yitirmiş bir çalışan sadece kendine zarar vermeyecektir, bu zarar
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aynı zamanda bu bireyin iletişim halinde olduğu herkesi dolayısıyla örgütü ve makro düzeyde
ülke ekonomisini etkileyecektir. Daha öncede bahsedildiği gibi işinden farklı bir takım
sebeplerle ayrılan kişinin yerine yeni bir çalışanın bulunması işletmeler için ciddi maliyetleri
gerektirmektedir. O halde işletmeler ve işletme yöneticileri, ellerindeki insan kaynaklarını en iyi
şekilde değerlendirmeli ve onların sürekli ve istikrarlı bir şekilde kendilerini geliştirmelerine
olanaklar sunmalıdırlar. Algılanan örgütsel desteğin sağlanmasında yönetici desteği çok önemli
olduğundan dolayı, özellikle sağlık çalışanları için birtakım birimlerde koç’luk ve mentorluk
sistemi uygulamaları geliştirilebilir. Algılanan örgütsel desteğin olmadığı örgütlerde iş tatmini
doğrusal olarak tükenmişlik duygusu ile negatif ilişkili olacaktır. Ancak bazı hallerde çalışanlar
işlerinden çok fazla memnun olmaları halinde bile tükenmişlik duygusu hissedilebileceklerdir;
emeklilik yaşına yakın olmak, birtakım ailesel ve kişisel sorun ve problemler ve başka bir meslek
hayalini gerçekleştirme arzusu gibi.Tüm bu koşullar düşünüldüğünde, algılanan örgütsel desteğin
iş tatmini ve tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği daha rahat anlaşılabilir.
Algılanan örgütsel destek seviyesi iş tatmini ve tükenmişlik duygusu arasındaki ilişkiyi
etkilemektedir ve bu ilişki algılanan örgütsel destek seviyesine göre farklılaşmaktadır. Bu konuda
gelecekte çalışma yapmayı düşünene araştırmacıların aracılık etkisine sahip olabilecek faktörleri
araştırmaları literatüre önemli bir katkı sağlayabilecektir.Bu çalışma sonucunda elde edilen
önemli bulguların dışında, araştırmanın bazı sınırlılıkları ve kısıtları olduğu unutulmamalıdır. Bu
çalışmanın en önemli kısıtı; iş tatmini ve tükenmişlik duygusu ile algılanan örgütsel destek ile
ilgili olarak sadece tek kaynaktan (çalışanlardan) bilgiyi elde etmesidir. Bu sonuçların iş
tatminive tükenmişlik duygusu üzerinde araştırma yapanları heyecanlandıracağını ümit ediyorum.
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TÜRK RESMİNDE KENT∗

Döne ARISOY1

Lale ALTINKURT2

Öz
Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi,
kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000’lerden günümüze kadar kentler, insanlık
tarihi açısından önemli bir yer tutmuştur. Özellikle 19. yüzyılla birlikte büyük kentler,
ekonomik, kültürel, ticari açıdan daha hareketli olması nedeniyle sanatçılar tarafından
yaşanan, yapıt üretilen mekânlar olarak tercih edilmiştir. Sanatçılar, içinde yaşadıkları kenti,
gerek aktardıkları konunun arkasında destekleyici bir fon olarak, gerek estetik duygu yönüyle
ülküselleştirerek, gerekse dışavurumcu bir yaklaşımla tuvallerine aktarmışlardır. Dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de kentlerde yaşayan sanatçılar, yaşadıkları çağın duyumsattıklarını,
yaşadıkları mekânların sıradan ya da çarpıcı yönlerini aktarma çabasında olmuşlardır. Bu
çalışmada, kent imgesinin sanat eserlerinde ele alınışı, Osmanlı minyatürlerinden günümüzün
çağdaş resmine kadar sanatçıların resimlerinden örnekler verilerek tartışılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Kent, Kentleşme
CITIES IN TURKISH PAINTINGS
Abstract
In this study, the portrayal of the city image in Turkish paintings is discussed in the
historical process by using theoretical perspectives. Starting from 4000 B.C. to up to the
present, cities has an important place in the history of mankind. Since the 19th century, the
large cities have been preferred as places to live and create by artist with its viable economic,
cultural and commercial life. The artists transferred the city they live into their canvases,
either as a background to support their themes or by idealizing aesthetic feelings, as well as
using an expressionist approach. Artists, living around the world as well as in Turkey have
been trying to represent ordinary or striking aspects of the places they live; also the sensations
of their era. In this study, representation of the city image from Ottoman miniatures to modern
art paintings has been discussed by using the examples of the artists work.
Keywords: Turkish painting, Urban, Urbanization

∗

Bu çalışma Döne Arısoy’un, Doç.Dr. Lale Altınkurt danışmanlığında gerçekleştirdiği Yüksek Lisans Tezine
dayalı olarak hazırlanmıştır.
1
Arş. Gör. Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, donee00@hotmail.com
2
Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, laltinkurt@gmail.com
1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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
Kentin tarihsel süreci, aynı zamanda insanlığın uygarlık yolundaki sürecini de ifade
etmektedir. Tarım toplumuna geçişle birlikte birçok toplum, yerleşikliği bir uygarlık belirtisi
olarak görmüş ve benimsemiştir. Bu yerleşiklik, aynı zamanda onların uygarlık sürecini
etkilemiştir. Kent; ticaretin, kültürün geliştiği, çeşitlendiği, endüstrileşmenin ve ideolojilerin
oluşumunda katkı sağlayan önemli bir mekân olmuştur. Kent, sanatçının yaşam alanı olmakla
birlikte, plastik dilde yeni anlatım olanakları bulduğu bir konu olarak da etkili olmuştur.
Yönetsel örgüt birimi anlamına gelen kent karşılığı olarak, Latincede “urbs” sözcüğü
kullanılmaya başlanmış ve bu kökten İngilizceye geçmiş olan “urban” ve Fransızca “urbain”,
kent karakterinde olan yerleşmeleri tanımlayan niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Latince
“civis” kökünden üretilen “civilis” (vatandaşlara ait) sözcüğü İngilizce ve Fransızcaya “civil”
olarak girmiş; giderek İngilizce “civilization” ve Fransızca “civilisation” “uygarlık”
anlamında kullanılmıştır (Özdeş, 2008). Kültürel, toplumsal, ekonomik, siyasal açıdan etkin
merkezler olan bu yerleşim alanlarına günümüzde “kent” ya da “şehir” denmektedir.
MÖ. 4. binyılın sonlarında ilk kentler doğmuştur. Mezopotamya’da (MÖ. 3500),
Mısır’da (MÖ. 3000), Çin ve Hindistan’da (MÖ. 2500) Neolitik dönemin sonunda ortaya
çıkmıştır.

İngiliz arkeolog Gordon Childe, daha önceki aşamaya “Neolitik Devrim”

denilmesine dayanarak, Doğu kentlerinin belirmesine tanıklık eden bu döneme “Kent
Devrimi” adının verilmesini önermiştir (Girgin, 2000). İlk kentlerin, pratikte ilkel köyün
gitgide gelişmesiyle değil, askeri istilalar sonucu kurulduğu bilinmektedir.
Benevolo’ya (2006) göre kent, çevrelenmiş bir alan ya da çevrelenmiş bir dizi alandır.
Dünyayı farklı iki parçaya bölen çizgi, kent ve köy arasındaki sınır, zihinsel ve kurumsal
örgütlenme kadar fiziksel ortama uzun süre egemen olmuştur. Kenti önemli kılan üretim ve
tüketim ilişkisinin ticaret yoluyla sağlanmasına dönük ihtiyaçları karşılaması kadar, siyasi,
entelektüel, sanatsal, eğitimsel mekânları ile farklılık taşımasıdır. Bu nedenle cadde ve
sokaklarından, alış veriş mekânlarına, dinsel mekânlarından, kütüphane, tiyatro, spor
merkezlerine, kent içi meydanlar, bu meydanlara ulaşım yolları, su kanallarına ve
kanalizasyonuna kadar planlanması gerekiyordu. Bütün bu ihtiyaçları karşılayacak
mekânların planlanması açısından Yunan kentlerinin yerleşimde bütün bu ihtiyaçlara cevap
verecek düzenleri dikkat çekicidir. Yunan vatandaşları için oluşturulan anayasa, ekonomik
birlik, bireyin özgürlüğü gibi maddeleri içeren, uygarlığın simgesi olarak kabul gören “Polis”;
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ticaretin ve güvenliğin ortadan kalkmasıyla, köylerin birleşmesi sonucu ortaya çıkmış bir
devlet tipi olarak nitelendirilebilir.
Rönesans döneminin en önemli siyasal değişimi, mutlakıyetçi devletin ortaya çıkması
olmuştur. Bürokrasi ve ordunun gücü ile temsil edilen bu değişime paralel olarak kentler yeni
iktidar biçimini yansıtan yeni düzenlemelere tabi tutulmuşlardır (Aydın, 2001). 16. yüzyıl
sonunda kent planlama çalışması yapanlar, gerçek anlamıyla kabul ettikleri “kendini dışarıdan
görmek”

metaforuna

uygun

tasarımlar

geliştirmişlerdir.

Bu

yaklaşım

caddelerin

planlanmasındaki bazı denemelerle ortaya konmuştur. Kent tasarımında model olarak
perspektife başvurulması, 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başı plancılarına, bir merkeze doğru
giden cadde çizgisine, vaktiyle ortaçağ mabedine verilen önemden çok farklı bir anlam
kazandıracak yeni bir tarzı esinlendirmiştir. Perspektifle yaratılan merkezler, insanların
araştırarak çevresinde dolaşıp bakmasının amaçlandığı yerler olmuştur (Sennett, 1999).
18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de ortaya çıkan Endüstri Devrimi, sanayi alanında
buhar gücünü kullanma ve makineleşmeyle gerçekleşen büyük bir aşama olmuştur. Bu olay,
Batılı

toplumların

yaşantısını

tümden

değiştirmesi

açısından

bir

devrim

olarak

nitelendirilmiştir. Üretimde, insan emeğinin yerini makineler almıştır. Karmaşık makine
sistemlerinin bulunduğu yeni üretim yerleri olan fabrikalar, enerji kaynaklarına yakın yerlerde
konuşlandırılmıştır. Kapitalist fabrika sahipleri ve yeni bir sınıf olan işçi sınıfı oluşmuştur. Bu
gelişmeler var olan kentlerin yapısını değiştirmiş ya da yeni sanayi kentlerinin kurulmasını
sağlamıştır. Tüm bunların sonucu olarak kent ve köy arasındaki fark artmıştır. Kentler sanayi
ve ticaret faaliyetlerinin yapıldığı merkezler, köyler ise tarım faaliyetlerinin yapıldığı yerler
haline gelmiştir (İşlek, 2005).
19. yüzyılla birlikte büyük kentlerin ekonomik, kültürel, ticari açıdan daha hareketli
olması nedeniyle sanatçılar tarafından yaşanan, üretilen mekânlar olarak tercih edilmiştir.
Sanatçılar, içinde yaşadıkları kenti gerek aktarılan konunun arkasında destekleyici bir fon
olarak, gerek estetik duygu yönüyle ülküselleştirerek, gerekse dışavurumcu bir yaklaşımla
tuvallerine aktarmışlardır. İzlenimci (Empresyonist) sanatçılardan Monet’in “La Zare Garı”,
Lautrech’in kent içindeki köhne eğlence merkezleri ve orada yaşayan insanlara ait resimleri
ve etkinlik afişleri, Dışavurumcu (Expresyonist) sanatçılardan Kirchner’in “Berlin’de Sokak
Manzarası”, Max Beckman’ın “Demir Köprü”, George Grosz’un “Arakesit”, Otto Dix’in
“Prag Caddesi” adlı resimleri, Kübizm akımından Leger’in “İnşaat İşçileri”, Delaunay’ın

3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

“Kırmızı Kule” adlı resimleri bunlardan bazılarıdır.
19. yüzyılda Paris’in modernliğin radikal etkilerini yaşadığına tanıklık eden
Baudelaire (2004), sanatın özerkleşmesi, modern kent ve sanat ile ilgili yazılarında; modern
kenti ve sanatı kente ait yaşamlarını kalabalıkları, kahramanları ile kültürel hayatı anlatır.
Modern kent hayatı ile kültüründen türeyen yabancılaşma, parçalanma, zamanın eziciliği,
yeninin tekdüzeliği gibi olguları 19. yüzyılda sezişi ile Baudelaire bu günün modern yaşam
sorunlarının adını koymuştur.
20. yüzyılın başında modernliğin temsilini kentsel temalarda ve endüstriyel süreçlerde
arayan birçok sanatçının yanı sıra hızlı kentleşmeye ve endüstrileşmeye tepki duyan
sanatçılarda olmuştur. 20. yüzyıla gelindiğinde ortak göstergeleri dâhilinde birbirinden farklı
akım ve yönelimler gözlemlenmiştir. İtalya’da Fütürizm, Hollanda’da De Stıjl ve SSCB’de
Konstrüktivizm akımları Modernizmin gelişiminde önemli bir yere sahip olmuşlardır.
Endüstri ve teknolojiyi yüceltip ülküselleştirişleri, evrensel dil oluşturma kaygıları ve
kapsamlı karşı tarihselci düşünsel temelleri nedeniyle her üç akımda kendilerinden sonraki
gelişmelere yön verici olmuştur (İşlek, 2005).
Modern Çağ’ın sanat ve mimarlık açısından en önemli girişimi Bauhaus Okulu’dur.
Bu girişimin amacı; sanat, mimarlık ve endüstri arasında kopuk olan bağlantıyı yeniden
kurmak olmuştur. Endüstri çağı toplum çağı olarak nitelendirilmiştir. 1950’den sonra sanat
çalışmaları yapı sanatı temeline dayanmış, biçim ve fonksiyon sorunları ele alınmıştır. Hava
meydanları, sosyal konutlar, moteller, süpermarketler, kongre ve konferans salonları, büyük
kültür merkezleri yapılmıştır. Moda, tekstil, reklamcılık, grafik sanatlar önem kazanmıştır
(İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 2009).
Kentleşme dünyada olduğu gibi Anadolu topraklarında da bir olgu olarak yaşanmıştır.
Doğu ile Batı arasında ticaretin gerçekleşmesinde bir uğrak yeri olan Anadolu, Doğu ve Batı
felsefesinden, biliminden, teknolojisinden etkilenmiştir. Türklerde de büyük kentler, kültür,
sanat, ticaret açısından cazibe merkezi olmuştur. Kentlerin yerleşiminde toplumların
gereksinimleri göz ardı edilmemiş, şifahanesinden yol üstünde uğrak yeri olacak
kervansaraylarına kadar birçok yapıya yer verilmiştir. Kentleşmede ihtiyaçlar kadar yapıların
dış ve iç mekânlarındaki estetik unsurlar da önemsenmiştir. Anadolu Selçuklu mimarisinin
özgün tavrı, Kayseri’den, Konya’ya birçok kentte bu gün hala tüm etkileyiciliklerini gözler
önüne sermektedir.
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Osmanlı imparatorluğunun birçok kenti, mimari açıdan klasik Osmanlı üslubunun
etkilerini dini yapılarından devlet yapılarına kadar yansıtmış, kent için önemli mimari yapıları
ile Mimar Sinan’ın eşsiz eserleri, tüm zarafeti ile ayakta durmaktadır. Osmanlı döneminde,
kentlerin görünümlerine ait çizimler elyazması kitaplarda yer almaktadır. Matrakçı Nasuh’un
“Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn” veya “Mucmu’i Menazil” adını taşıyan eseri (Resim 1),
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534–1536 yılları arasında çıktığı İran seferini konu almıştır.
Matrakçı Nasuh bu sefer sırasında konaklanan menzillerin mimarlık örneklerini betimleyerek
topografik özelliklerini yansıtmaya çalışmıştır. Eserin başında yer alan İstanbul tasviri, bunlar
arasında en tanınmış olanıdır. Matrakçı Nasuh’un bu tasviri ne bir kent planı ne de tam bir
kuşbakışı çizimdir. Kent tek bir açıdan verilmekle birlikte, yapılar kimi zaman karşıdan kimi
zaman da yandan gösterilerek tüm ayrıntılarıyla belgelenmiştir. 1530’lu yılların İstanbul’una
dair en önemli görsel belgelerden biri sayılan bu kompozisyonda, 200’den fazla yapı tasviri
bulunmaktadır (Mahir, 2005). Matrakçı Nasuh, Osmanlı minyatüründe “Topografik
Ressamlık” adı verilen yeni bir tasvir türünün yaratıcısı sayılır. Matrakçı Nasuh’un başlattığı
bu topografik resim geleneği, Osmanlı resim okulunun en önemli özelliklerinden biri olarak
18. yüzyıl’ın sonuna kadar devam etmiştir (Renda, 2008). Osmanlı’da 18. yüzyılın ikinci
yarısına kadar süren minyatür, yerini bir başka resim dalı olan duvar resmine bırakmıştır. 18.
yüzyılda I. Abdülhamit ve III. Selim dönemlerinde süslenmiş olan birçok odada manzaralı
duvar panoları bulunmaktadır. Bunların çoğu İstanbul’dan Boğaz ve Haliç görünümleridir. Bu
resimlerde mimari tasvirler çok benimsenmiştir. Başka bir deyimle, sanatçılar çağın yapılarını
belgelemeye çalışmışlardır.

Resim 1. Matrakçı Nasuh, İstanbul Tasviri

Resim 2. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami Şadırvanı
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Meşrutiyet döneminde Türk resmine, Batı resmindeki izlenimci anlayışa yakın bir
üslup hâkim olmuştur. İstanbul kent görünümlerinden mekânların içlerine kadar uzanan,
günlük yaşamın doğal akışını yansıtan bu değişimler Çallı kuşağının (1914 Kuşağı) Türk
resmine kattığı yenilikler arasındadır. İbrahim Çallı, Türk Resim Sanatı’na çok zengin bir
konu çeşitliliği katan bir kuşağa mensuptur. Bu dönemde fotoğraflardan çalışmaların yerini,
doğadan yapılan peyzajlar almıştır. Sokaklar, evler yaşamın tüm ayrıntılarını içeren gerçek
konular resimlenmeye başlanmıştır. Balıkçılardan, Topkapı Sarayı mekânlarına, İstanbul kent
görünümlerinden, balo salonlarına kadar uzanan her konu resimlenmiştir (Giray, 2000).
Cumhuriyet’in ilk sanatçı topluluğu olan “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar
Birliği” sanatçıları, Türkiye’de toplumsal, kültürel, sanatsal çalışmaların kentleşmenin daha
sağlıklı ve estetik açıdan düzenli olmasına dönük önerilerini sunmuşlardır. Namık İsmail’in
sunduğu bir raporda; sanat ve kültürün ulusal bir nitelik içinde evrensel boyutlara
ulaşabileceğine dikkat çekilerek, kentsel değişmenin düzenli olmasına dikkat edilmesi, yeni
yapıların kentin estetik değerlerine uygunluğu konusunun kontrol altına alınması,
sanatçılardan Türk devrimlerinin geniş toplum tabakalarına yayılması için yararlanılması,
devletin öngördüğü sanat işlerinin yabancılara değil Türk sanatçılara yaptırılması, büyük
kentlerde yapılan sanat çalışmalarının, yurdun her köşesine götürülerek, resim ve heykel
zevkinin topluma aşılanması önerilmektedir (Tansuğ, 2008).
Çallı kuşağı ressamlarından Nazmi Ziya genellikle izlenimci anlayışta manzara
resimleriyle tanınmaktadır. Nazmi Ziya, 1935’li yılların Taksim Meydanı’nda modern
kıyafetli kent insanlarını resmetmiştir. Bu resim (Resim 3), Cumhuriyet’in kuruluşundan
1935’li yıllara kadar uzanan sürede insanların yaşamına ait bir görüntüyle yeni kent havasının
benimsenmesini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Türkiye’de modern kent toplumunun
aşağı tabakalarına ilgi duyan Edip Hakkı Köseoğlu’nun resimlerinde ise semt kabadayıları,
sokak kavgacıları, genelev kadınları, pezevenkler, kumarbazlar, esnaflar (Resim 4), tüm
ekmek kavgası içindekiler ve yoksul insanlar konu olarak işlenmiştir (Tansuğ, 2008).
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Resim 3. Nazmi Ziya Güran, Taksim Meydanı

Resim 4. Edip Hakkı Köseoğlu, Balıkçı

Modernleşme sürecindeki Türkiye’de, 1940’lı yıllarda, geleneksel sanatlarla beslenen
halk ile Batılı bir sanat eğitiminden geçmiş sanatçılar arasında bağ kurmak, içinde yaşadığı
ülkenin güzelliklerini ve sorunlarını görmek, kentlerin kültür sanat faaliyetlerine katkı
sağlamak gibi amaçlarla, sanatçıların belirli sürelerle Anadolu’nun değişik kentlerine
gönderilmesi önemli bir projedir. Halk Partisi’nin 1939’larda ressamları Anadolu’ya geziye
göndermesi sonrası sanatçılar, Anadolu kent ve kasabalarının hanlarını, kahvelerini, köylü ya
da kasabalılarını çoğunlukla kübist bir anlayışla resimlemişlerdir. 1940’lı yılların başında
Nuri İyem, Abidin Dino, Haşmet Akal, Avni Arbaş, Selim Turan, Turgut Atalay, Mümtaz
Yener, Nijat Melih Devrim gibi sanatçıların “Yeniler” adıyla oluşturdukları grup, kentin
yoksul yaşam kesitlerine, özellikle İstanbul’da limandaki balıkçıları, işçileri, kazancını
denizden elde etmeye çalışan insanları konu olarak ele alan toplumsal içerikli yapıtlarıyla
dikkat çekmişlerdir. Bu grup sanatçılarından Nuri İyem, İstanbul ve çevresinin gecekondu
kadınlarını, köyden kente göçmüş yeni yaşamın güçlüklerine katlanan insanlarını konu olarak
seçmiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öncülüğünde 1947 yılında kurulan “10’lar Grubu”
üyelerinden Turan Erol, Fikret Otyam, Mehmet Pesen, Leyla Gamsız Sarptürk, Nedim
Günsür, Orhan Peker, Fahrelnisa Zeid, Mustafa Esirkuş gibi sanatçılarda yine kent dokusuna
ve yaşamına ilişkin resimler ortaya koymuşlardır.
Türkiye’de 1950’lerden itibaren sanayileşme süreci hızlanmış, buna paralel olarak çok
hızlı bir sosyokültürel değişme gözlenmiştir. Bu dönemde açılan fabrikalar ve şehirdeki
yapılanma hareketleri iş sahası yaratmış ve köylerden kente çoğunluğu genç erkeklerden
oluşan göç hareketi başlamıştır. Bu durum İstanbul’daki hızlı ve plansız gelişmeye ortam
7
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hazırlamıştır. Şehrin batısında gecekondulaşma görülmeye başlamıştır (Çimen, 2003).
İstanbul’da görülen bu değişimler yurdun geneline yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Bu
dönemde köyden kente göçlerin artması ile oluşan gecekondu semtleri, ressamların yeni
konusu olmuştur. Avrupa da yaşayan Türk sanatçılar ile ülkede kalan sanatçıların kente dair
aktarımları ve Türk resim sanatına katkıları da farklı olmuştur. Bunun sonucunda farklı
kültürlerin ve akımların sentezlediği sanat, kentleşme hızına uygun bir evrim geçirmiştir
(Giray, 2000).

Resim 5. Nuri İyem, Gecekondu

Resim 6. Bedri Rahmi Eyüboğlu

1960’lı yıllar Türkiye için özel bir tarihsel anlam taşır. Bu dönemde edebiyatta,
sinemada, resimde toplumsal konulara öncelik verilmiştir. Edebiyat alanında, İkinci Dünya
Savaşı yıllarında yetişen köy çıkışlı ya da Köy Enstitülü yazarların köy romanları
yayımlanmıştır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Tahir bu
konuların önde gelen yazarları olarak yer alırlar. 1950-1960 yıllarda ise Oktay Akbal, Tarık
Buğra, Aziz Nesin, Attila İlhan’ın eserleri dikkat çekmektedir. Köy çıkışlı yazarlar arasında
Yaşar Kemal, “Teneke”, “İnce Memed”, “Orta Direk”, “Yer Demir Gök Bakır”, “Kale
Kapısı”, “Yılanı Öldürseler” gibi romanlarında Çukurova’nın yaşam koşulları ve insanını
anlatır. Orhan Hançerlioğlu da romanlarında Anadolu’nun sorunlarına eğilmekle birlikte,
kentte yaşayan insanların yaşamlarını irdelediği, özellikle İstanbul’daki yaşamlara dönük
“Büyük Balıklar”, “Oyun”, “Yedinci Gün” gibi romanları önemli görülmektedir. Aynı
zamanda yazarlar, 1960'tan başlayarak geçirilen siyasal, toplumsal ve ekonomik değişmelerin
ele alındığı konuları da işlemişlerdir. 1960–1970 yılları arasında toplumsal konulara özellikle
8
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yer veren yazarlar olarak; Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç
ve Peride Celal sayılabilir. 1960lı yıllarda göçlerin etkisiyle çarpık kentleşme dikkat
çekmektedir. Boşalan köyler bozulan kentleri yaratmış, kentlerin çevresinde uydu kentler
oluşmuş, gecekonduların sayısı artmıştır. Köy nüfusunun kente akması, kentlerde ve köylerde
yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu değişimin etkisi, sinemaya da yansımış;
“Susuz Yaz”, “Yılanların Öcü”, “Gurbet Kuşları”, “Otobüs Yolcuları”, “Karanlıkta
Uyananlar” gibi köy hayatında ezen ve ezilenlerin hikâyelerini, köyden kente göçün yarattığı
sıkıntıları ve işçi sınıfın sorunlarını aktaran toplumsal gerçekçi anlayıştaki filmler çekilmiştir.
Resimlerde de toplumsal gerçekçi anlayış olabildiğince yaygınlık kazanmıştır.
Toplumun, özellikle de kırsal kesim insanının ve işçilerin yaşama ve çalışma zorluklarını
yansıtan toplumsal gerçekçilik, düşünce alanının odağına oturmuştur. Tarım işçileri, göçler,
gecekondu mahalleleri tuvallere yansımaya başlamıştır. Sosyologlar ve mimarlar arasında
oldukça egemen olan düşüncelerden biri, Türkiye’deki kentlerin çevresinde oluşan gecekondu
topluluklarının insancıl değerlerden yoksun, ne yanından baksan acı görünen birer
“bidonville” olmadıkları, gerek yerleşim düzeni, gerekse bahçeli ve yeşilliği ihmal etmeyen
konut birimleri olarak insancıl değerlerin hemen kurulup yaşatılmakta olduğundan söz
edilmesi olmuştur. Hani bu düşüncelere bakarak insanın nerdeyse gecekondulaşmadan iftihar
edecek duruma gelmiştir. Bedri Rahmi ve sonradan Turan Erol gibi sanatçıları bu temaya
yönelten duyarlılık, gecekondu romantizminden hayli izler taşıyan özellikler göstermiştir
(Tansuğ, 1995).
Turan Erol’un doğa resimlerinin yanı sıra kent yaşamına yeni kent yerleşimlerine dair
yaptığı gecekondu resimleri de çoğunluktadır. Turan Erol’a göre gecekondulardaki çarpıcı
renkler bir varlık mücadelesidir. Turan Erol, Ankara’nın gecekondulu tepelerinden biri olan
Altındağ’ı (Resim 7) yan yana üst üste hiç boşluk bırakılmadan plansız yerleştirilmiş evlerden
oluşmuş bir tepe olarak betimlerken, daha çok sanki burada yaşayan insanların renkli
yaşamlarına dikkat çekmek istemiş gibidir. Turan Erol bu konudaki görüşünü şöyle ifade
etmiştir: “Gecekondu mahalleleri gözümün önünden gitmiyor. Köydeki boz evlere karşılık, bu
mahallelerde en canlı renklere boyanmış evler görülüyor. Zehir gibi bir yeşil, bir mor, bir sarı,
bir firuze, yığınlar içinde patlar durur. Görülme, ayrımsanma, varlığını kanıtlama isteğinden
mi kaynaklanıyor bu renklerin seçimi?” (Şenyapılı, 2008).
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Resim 7. Turan Erol, Atındağ

Resim 8. Nedim Günsür, Gecekondular ve Çomak Üzerinde Uçan Adamlar

Toplumsal gerçekçi eğilimler, 1970’lerde yoğun olarak yaşanan toplumsal olaylar
ortamında gördüğü ilgiyi, günümüzde belli bir ölçüde yitirmiştir. Bu düşüşte daha biçimi
bulmadan toplumsal ifadeye yönelen bir kesimin, herhangi bir üslupsal kaygı duymaksızın
“mesaj” iletmeye ya da bazı sloganları görselleştirmeye dönük etkinliklerinin ortadan
kalkmasının büyük payı olmuştur. Ancak hala çok sayıda sanatçı Toplumsal Gerçekçi
anlayışta resimler üretmeyi sürdürmektedir. Nedim Günsür, Mümtaz Yener gibi sanatçıların
yanında Seyit Bozdoğan, Nedret Sekban, Aydın Ayan, Kasım Koçak ve Hüsnü Koldaş gibi
daha genç sanatçılar kent insanlarının güncel yaşam ve çalışma biçimlerinden Kurtuluş
Savaşı’na kadar geniş bir konular yelpazesi çerçevesinde çalışmalar yapmaktadırlar (Buğra,
2007). Nedim Günsür’ün 1970’li yıllarda kent yaşamı ve sorunlarına yönelik, naif özellikler
taşıyan figüratif bir anlayışla gerçekleştirdiği toplumsal içerikli resimlerinde, gecekondu
yıkımları ve gecekondu mahallerindeki yaşam yer alır. “Gurbetçiler köylerinden kente
gelmişler dağa, taşa, kent çevresinde buldukları her boşluğa sığınılacak bir barınak
kondurmuşlardır. O ulaşılması zor yerlere nasıl tırmanmışlar, ufacık da olsa o gecekonduları
nasıl yapmışlar? Susuz, elektriksiz, yolsuz bu yerlerde, nasıl yaşamışlar?” (Ayan, 2006).
Günsür, “Gecekondular ve Çomak Üzerinde Uçan Adamlar” adlı resminde (Resim 8) bu
soruların cevabını mizahi ve ironik bir dille anlatmıştır. 1970’li yıllarda özellikle kentlerin
kenar semtlerinde büyük dinleyici kitlesi bulan bir müzik de gelişmiştir: Arabesk müzik.
Arabesk müzik bazen kaderci, bazen isyankâr sözleriyle köyden kente göçmüş insanların
söyleyemedikleri aşklarının, acılarının bir aracı gibi algılandı. Ne klasik müzik, ne sanat
müziği, ne halk müziği ne de Türk Pop’u olan aranjmanlara benziyordu. Daha sonraki süreçte
de arabesk, filmlerde de yer buldu. 1960’larda soyutlamaya karşı bir tepki olarak da
10
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görünebilen bir “yeni figüratif” eğilim belirmiştir. Bu eğilim, Mehmet Güleryüz, Neş’e
Erdok, Komet, Alaattin Aksoy ve Burhan Uygur gibi “68 kuşağı” adıyla anılan sanatçılarla
bir tutulmuştur. Cihat Burak, Neşet Günal ve Yüksel Arslan gibi daha yaşlı ressamlar da aynı
yönelişin içinde bulunmuştur (Koçak, 2007). Bu sanatçılar günümüze kadar figüratif resim
yaklaşımları ile toplumsal konulara yer verirlerken hikayeci bir yaklaşımla olabileceği gibi,
zamandan soyutlanmış kurgusal bir düzenleme anlayışı ile bazen iğneleyici bir şiirsellikle ya
da ironik bir yaklaşımla aktarmayı tercih etmişlerdir. Neşe Erdok, resimlerinde trende ya da
vapurda yolculuk yapan, bekleyen, simit, gazete satan, kente gelmiş ve bu düzen içinde
yaşayan insanların günlük yaşamlarından kesitlere yer vermiştir (Resim 9). Erdok, 1970lerden
günümüze kadar resimlerinde farklı konulara yer verse de konusunu daha çok yaşadığı, sanki
her gün karşılaştığı bu kentli insanların yaşamlarından yola çıkarak belirlemiş görünmektedir.
Yüksel Arslan 1968 Avrupa’sındaki çalkantılı ve siyasi ortamdan etkilenmiş, “Sömürenler,
sömürülenler, makineleşme, fabrikalaşma gibi konulara değinen sanatçı,"Yabancılaşma"
dizisini çıkarmıştır. Ardından da Marx'ın "Das Kapital"ini (Resim 10) resimlemiştir. 1980
yılında da "Etkiler" dizisine başlamıştır.

Resim 9. Neş’e Erdok, Gece Vapuru

Resim 10. Yüksel Arslan, Le Kapital Serisi , Arture IX

1980’ler Türk sanatı için önemli bir kırılma noktası olmuştur. Sanat yapıtı ve onun
farklı alanlarla (politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel), arasındaki ayrım çizgileri bu
tarihten itibaren oldukça değişmiştir. Sorunlara, tam anlamıyla kentlileşen bir bilinç niteliği
içerisinde cevaplar üretilmeye çalışılan bu dönemde sanatçılar, kültürün farklı alanları ile
sanat arasındaki ilişkinin yörüngesinde duran çoğulculuk ve çeşitliliği hem birey hem de
kimlik ölçeğinde aralamışlardır. Cihat Burak, Tarihsel Anadolu ve halk kültürü ile Batı
11
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kültürünü birleştiren bir taban üzerinde düşündürürken gülümseten resimlerinde yaşadığı
dönem içinde sosyal, politik ve kültürel tarihin bir yorumlayıcısı olmuştur. Yapıtlarında
gerçekçi bir duyarlılıkla garip kentler, dolambaçlı yollar, keçiler, kuşlar, çeşmeler,
kalabalıklar karışık bir yapı içinde yer almış ve boş kalan yerleri renklerle doldurulmuştur
(Ersoy, 1998). Toplumun ve bireyin yaşadığı çelişkileri bir halk sanatçısının saf bakış açısıyla
yorumlayan Burak, yozlaşan değerleri eleştirel bir yaklaşım ve mizah duygusuyla ele almıştır.
Günlük yaşamda sahneleri ve bildik nesneleri son derece ayrıntıcı bir tavırla ve düş dünyasını
anımsatan fantastik bir dille yansıtmıştır. Burak, kente mimari görünüm açısından
yaklaşmanın yanı sıra, resimlerinde genellikle şehir yaşamının hızlı ve canlılığını belli eden
“Eğlenenler” adlı çalışmasında (Resim 11) olduğu gibi gece eğlence mekânlarını çalışmıştır.
Sanatçı arabesk bir kent kültürünü yansıtan bu resminde, kent temasına sosyolojik ve kültürel
açıdan yaklaşmaya çalışmıştır.

Resim 11. Cihat Burak, Eğlenenler

Resim 12. Devrim Erbil, İstanbul

Devrim Erbil’in İstanbul’u kuşbakışı gösteren çeşitlemeleri birbirinden farklı ve
birbirini bütünleyen yapıtlar dizgesidir. Çizgisel kökenli bu resimlerinde tekrar ve tek
düzeliğe düşmeden, her tuvalde farklı oluşumların doğuşuna sebep olmuş, yüzeye bağlı bu
soyutlayıcı ögeler resme dekoratif bir özellikte kazandırmıştır (Ersoy, 1998).

Erbil’in

kuşbakışı şematik İstanbul peyzajı ve benzeri çalışmalarında 16. yüzyıl minyatür ustası
Matrakçı Nasuh’un menzil krokilerinden esinlenmeye çalışmıştır. Erbil sonraları gene grafik
nitelik taşıyan çalışmalarında, hafif ve etkisiz bir üslubun silik belirtilerini sürdürmüş, fakat
yoğun bir uğraş içinde olduğunu kanıtlayan tavrını korumuştur (Tansuğ, 1995; Ersoy, 1998).
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1980 sonrası ve özeklikle 1990’lı yıllar Türk sanatında yeni bir kırılma noktasını
oluşturmaktadır. Türkiye’de, 1980’li yıllar, modern ve postmodern sanat pratiklerinin birlikte
var olduğu bir dönemdir. 1980’lerin sonlarına doğru beliren ve 1990’larda iyiden iyiye
kesinlik kazanan, sanat-kültür-politika sahnesinde yaşanan dönüşüm bugünde etkisini
sürdürmektedir. Bugün pek çok sanatçının düşünce yapısını ve üretim biçimini bu süreçte
beliren düşünce ikliminin değiştirdiğini söylemek mümkündür. Türkiye sınırları içerisinde
üretimde bulunan sanatçılar, toplum, gelenek, yerellik, otorite gibi değerlere karşı, biçimsel ve
içeriksel “yenilik” anlayışını ve anarşist bir niyetle gerçek anlamda bir reddediş ilişkisini,
1980’li yılların sonunda belirgin bir şekilde yaşamaya başlamıştır (Çalıkoğlu, 2008). Sanatın
bu koşullara bağlı değişimi, 1990’lı yıllara farklı seslere, temalara kucak açmıştır. Kentlerin
değişen siluetleri ile birlikte, değişen toplusal değerler, politik koşullar, sanatçıların
eserlerinde de yer bulmuştur. “Hafriyat Grubu” sanatçılarının ve Mehmet Güreli’nin eserleri
buna örnek olarak verilebilir.
“Hafriyat” kent hayatından, kent hayatının kültürel ikliminden beslenmiştir.
Topluluğun çalışmalarında modernleşmenin kent yaşamı üzerindeki izleri sürülmüştür.
Hafriyatçılar, ayaklar gibi kentin sokaklarında gezip, kent hayatını gözlemlemiş, resimleriyle
alt kesimlerin sesi olmuş, sokağın dilini resme taşıyarak kentin sosyal gerçekliğini
yansıtmıştır. Güncel hayata dair imgelerin haber fotoğrafı estetiği içinde ele alındığı
resimlerde, kentin kazılan, yıkılan, yeniden yapılandırılan alanları, sürekli değişen çehresi,
kent hayatının ritmi, kaosu kentleşememenin farklı görünüşü olmuştur (Erdemci, Germaner
ve Koçak, 2008). Hakan Gürsoytrak, “Hafriyat Grubunu” şöyle ifade etmiştir: “Hafriyat, kenti
doğa dışı ve modern bir mekân olarak algılıyor. Kente, modernizmin yaşam ve kültür
üzerindeki etkilerini gözlemlemek için mekânlar üzerinden bakıyor. Çağdaş kentleri, yaşanan
modelleri, yaşanmak istenen, yaşanması teşvik edilen modern kent ütopyalarını, hayal
kırıklıklarının üretildiği ve tüketildiği atmosferi görüyor” (Silahtarlıoğlu, 2009). Murat
Akagündüz’ün (Resim 14) de dâhil olduğu hafriyat topluluğu, açmış oldukları sergilerinde
bakış açısına, konuları ele alışına uygun olarak Erim Bayrı, Eyüp Öz, Charlie, Nalan Yırtmaç
ve Extramücadele gibi çeşitli sanatçıları davet ederek değişken yapısını sürdürmüş ve tuval
resminin dışında video, fotoğraf, çizim gibi araçlarda Hafriyat’ın çalışmaları içinde yer
almaya başlamıştır (Erdemci, Germaner ve Koçak, 2008).
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Resim 13. Hakan Gürsoytrak, Halk Ekmek Kuyruğu

Resim 14. Murat Akagündüz, İsimsiz

Toplumsal olayları resimlerine konu eden Mehmet Güreli daha çok günlük hayatta
karşılaşabileceğimiz, sıradan insanları ve ağırlıklı olarak erkeklerin yaşamlarını betimlemiştir
(Resim 15). İçerikte büyük kentlerde yaşayan insanın yalnızlığını ortaya koymuştur. Büyük
kentlerin sorunları, orada verilen yaşam savaşı, insanların gün geçtikçe kişisel ve yaşamsal
sorunlarının artarak çoğalması sonucu, dayanışma giderek yalnızlığa ve iletişimsizliğe yol
açmıştır (Yılmaz, 2008).

Resim 15. Mehmet Güreli, Sokak

2000’li yıllarda kent ile ilgili sanatçı topluluklarının oluşturduğu birçok sergi
açılmıştır. Bunlar arasındaki “Altın Şehir”, güncel kente ilişkin farklı deneyimleri
oluşturmuştur. Alexey Moskvin, Lütfi Özden (Resim 16), Lynn Mac Ritchie ve Denizhan
Özer’in katıldığı sergi; toplumsal, politik, entelektüel ve duygusal hayatların bir sembolü
olarak çok eski zamanlardan beri sanatçıları büyülemiş olan ve giderek birbirine benzeyip,
muazzam kalabalıkların içerisinde bireyi yutmakta olan kentin dile getirildiği bir sergi
olmuştur. Kent konulu resimler yapan Selim Cebeci ise kent yaşamına özgü ‘an’ları kayıt
altına alan ve resimleştiren sanatçılarımızdan olmuştur. Hızla artan nüfusa rağmen
14
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yalnızlaşan, yalıtılan kent insanının gelip geçici hallerini “insansız” bırakılmış mekânlarla
görselleştiren sanatçı, gündüz saatlerinde dolup taşan kahvehaneleri, şehir içi vapurlarını,
mağaza vitrinlerini, gece olup da kent yapay ışıklarla aydınlatıldığında bomboş kalan
halleriyle resmetmiştir (Bek, 2006). Kent yaşamının “açık” ve “kapalı” mekânlarını, bu
mekânlara ait sosyal ve duygusal ilişkileri, birliktelikleri ve yalnızlıkları sorgulamıştır.

Resim 16. Lütfü Özden

Resim 17. Selim Cebeci, Ankara Garı

2009’da yılın en dikkat çeken sergilerinden birisi sayılan “Ressamların İstanbul’u”
adlı sergi, farkı dönemlerden ve farklı üsluplardan 22 yaşayan Türk çağdaş sanatçıyı bir araya
getirmiştir. Tarih boyunca her zaman gözde bir kent olmuş, ama özellikle son dönemlerde
kültür-sanat başkenti olarak dikkatleri üzerine çekmiş İstanbul, Türkiye’nin önde gelen
ressamları tarafından tuvallerde yorumlanmıştır. Batılı oryantalistlerden, Cumhuriyetin ilk
Türk ressamlarına ve çağdaş dönemin pek çok sanatçısına kadar her zaman popülerliğini
koruyan kent bu kez; Alp Tamer Ulukılıç, Aydın Ayan, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Didem
Ünlü, Ekrem Kahraman, Ertuğrul Ateş, Eser Afacan, Hanefi Yeter, Hüsamettin Koçan,
Süleyman Saim Tekcan, Doğan Paksoy, Utku Varlık, Altan Çelem, İsmet Doğan, Mustafa
Ata, İbrahim Örs, Mahir Güven, Mustafa Pilevneli, Resul Aytemur, Serdar Şencan, Şahin
Paksoy gibi her biri kendine özgü üsluba sahip ressamlar tarafından yorumlanmış olması
kültürel ilginin artmasını sağlamıştır. Büyük kentlerin kültürel sanatsal organizasyonları
içerisinde sanat bienallerine de kısaca değinmek gerekirse, farklı ülkelerin sanatçıları
tarafından üretilen yapıtların sergilendiği kentlere başka kentlerden sanatçı, yazar,
akademisyen ve öğrenciler izleyici olarak katılmaktadır. Bu etkinlikler kültürler arası
etkileşim açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda kentin kendisi, tarihsel mekânlarından
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cadde ve sokaklarına kadar etkinliğe dâhil olmaktadır. 2005’te düzenlenen İstanbul
Bienali’nde Kent ve Kent görüntüsü Bienal’in konusu olmuştur. 9. İstanbul Bienali’nde
Modernitenin oluşturduğu, ütopya olgusunun sonu ile birlikte ortaya çıkan alternatif
modernlikler, 10. İstanbul Bienalinin temel sorununu oluşturmuştur. 10. İstanbul Bienali’nde
kent, bu coğrafyanın kendine has modernleşmesinin uzamı olarak ele alınmış ve
küreselleşmenin çelişkilerinin aynası olarak sahneye çıkmıştır (Ayan, 2008; Erek, 2012).
SONUÇ
Kentler; kültürel, ekonomik, politik ve sosyolojik açılardan toplumu etkilediği gibi
sanatçıyı da etkilemiştir. Kentler, farklı kültürel yapılardaki insanların yaşadığı, ekonomik
açıdan zengin ve yoksul insanların muhit farkıyla da olsa bir arada yaşadıkları, üretim ve
tüketimde hareketliliği barındıran, ideolojik söylemlerin dile getirildiği, entelektüel denilen
okuyup yazan grupların yaşam alanı olmuştur. 20. yüzyılın başında modernliğin temsilini
kentsel temalarda ve endüstriyel süreçlerde arayan birçok sanatçının yanı sıra hızlı
kentleşmeye ve endüstrileşmeye tepki duyan sanatçılar da olmuştur (Shiner, 2004). Dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de kentlerde yaşayan sanatçılar, yaşadıkları çağın duyumsattıklarını,
yaşadıkları mekânların sıradan, ayrıcalıklı, tümevarımsal, çarpıcı yönlerini aktarma çabasında
olmuşlardır. Cumhuriyetten önce izlenimci tavrın etkisi, özellikle İstanbul ve boğaz
resimleriyle dikkati çekmektedir. Cumhuriyetten sonra bu yaklaşımla birlikte modernleşme
sürecinde kentin en alt katmanlarındaki insanların yaşadığı mekânlar, sıradan gündelik yaşam
öykülerinin de vurgulandığı görülmektedir. Bu resimlerde, resmin estetik açıdan güzelliği ya
da dramatikliği dikkat çekicidir. Türkiye’de özellikle 1950’li yıllarda başlayan kırdan-kente
göç hareketleri, gecekondulaşma ve hızlı kentleşmenin sonucunda günümüzde nüfusun
% 75,5’i kentlerde yaşamaya başlamıştır (TÜİK, 2009). Köyden kente göçlerle birlikte,
yalnızlık, uyum-uyumsuzluk, ayakta kalma mücadelesi, parçalanmışlık hissi resimlerde yer
bulur. Kentlerin sanayileşmesi ve sanayileşmenin görüntüleri, çarpık kentleşmenin yarattığı
gecekondular, uydu yerleşim yerleri ve insanları, bazen tüm gerçekliği içinde bazen ironik bir
dile aktarılmıştır. Kentleşme toplu yaşanan alanların sinemalar, alış veriş ve eğlence
mekânları okullar, iş yerleri, otobüs durakları, stadyumlarıyla bireyin sürekli gürültü içinde
yaşadığı, sürekli ses ve görüntü bombardımanına uğradığı, kalabalıklar içinde kendi iç sesini
duyamaz hale geldiği bir yaşam yaratmıştır. Sürekli olarak bireylere yeni tüketim ve
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davranışları empoze edilmektedir.

Bu durumdan sanatçı da nasibine düşeni almaktadır.

Modernizm, Postmodernizmin, küreselleşme gibi kavramlar tartışılmakla birlikte, kapitalist
anlayış, çeşitlilik, ötekileştirme, tüketim, etkisiz bir eleman olarak izleyici olma durumları
daha çok büyük kentlerde şiddetle hissedilen sanrılı durumlar olarak yeni malzeme ve
arayışlarla daha çok kavramsal sanat yaklaşımları ile aktarılmaya çalışılmaktadır.
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İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ GERÇEKLEŞTİRME
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR∗
Öz
Eğitim alanında, ülke bazında geliştirilen reform önerilerinin, sınıftan gelen dönütlerle
beslendiği ölçüde tutarlı gelişmelere zemin hazırlayabileceği düşünüldüğünde, sınıfta
yürütülen öğretim etkinliklerinin, sürekli olarak incelenip değerlendirilmesi, eğitim sistemi ve
programların geliştirilmesi için gerçekçi yaklaşımların doğmasına neden olacaktır. Bu
gerekçeden hareketle tasarlanan bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıfta etkili öğretimi
gerçekleştirme düzeylerini saptayarak, onların etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerini
etkileyen değişkenleri ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama
modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni Kayseri ili sınırlarındaki tüm ilköğretim
okullarıdır. Tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 328 öğretmen, çalışmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen
Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Ölçeği (EÖGÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğretimi planlama bölümü etkinliklerini %82’oranında,
öğretimi uygulama boyutundaki etkinlikleri, %92 oranında, öğretimi değerlendirme
boyutundaki etkinlikleri ise %50 oranında yeterli düzeyde gerçekleştirdikleri bulunmuştur.
Cinsiyet değişkeninin, planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarındaki maddeleri
gerçekleştirme yeterliği açısından önemli bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Devlet
okullarında çalışan öğretmenler ile özel okullarda çalışan öğretmenlerin, ölçek alt
boyutlarındaki maddeleri gerçekleştirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma
bulunmamıştır. Sınıf öğretmenlerinin planlama boyutundaki maddeleri gerçekleştirme
yeterlikleri, diğer branş öğretmenlerinden anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
AN ANALYSIS ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ IMPROVEMENT LEVELS
OF EFFECTIVE TEACHING
Abstract
In the field of education, when reform suggestions improved in the country which is
thought that these suggestions can lead up to consistent improvement to the degree that feed
the feedbacks from school, teaching activities at classrooms continuously being searched and
evaluated that cause to result in realistic approaches for improving education system and
programs.
Considering this fact, the purpose of this study designed is to present variables affecting
teachers’ improvement levels of effective teaching by determining teachers’ improvement
levels of effective teaching at classrooms. In this study, descriptive survey model was used.
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The population of the study was all of the primary schools in Kayseri. For sample, 328
teachers were selected by using stratified sampling. In order to collect data, Improvement
Scale of Effective Teaching and Personal Information Form were used. As a result of study, it
is found that teachers perform an adequate level 82% at teaching planning part, they perform
92% at the aspect of teaching practicing and lastly they perform 50% the part of teaching
evaluation. It is determined that gender variable is not an important variable in terms of the
adequacy of item development in the aspects of planning, practicing, and evaluating. It is
concluded that there is no significant difference between teachers working in state schools and
teachers working in private school on improving the subpart items of teaching planning,
practicing and evaluating. Classroom teachers’ adequacy of performing planning items is
significant different from other department teachers.
Giriş
Kaliteli eğitim, ülke, toplum ve bireylerin ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alan, mevcut
insan kaynakları ve fiziksel koşulları hesaba katarak oluşturulmuş eğitim programları
çerçevesinde; iyi yetişmiş öğretmenler ile niçin eğitim ve öğretim etkinliklerine katılmaları
gerektiğinin farkında olan, bilinçli ve güdülenmiş öğrenciler tarafından uygun ve elverişli
ortamlarda gerçekleştirilen öğretme ve öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanabilir (Dinç,
2008). Her yaşta bireyin okul içi ve okul dışı yaşantılar aracılığıyla kendini gerçekleştirmesini
ve topluma yararlı hale gelmesini amaçlayan eğitimin işlevsel hale gelmesi; ancak okullarda
gerçekleştirilen etkili öğretim faaliyetleri ile mümkündür.
Etkili öğretim, okul, program, öğretmen, personel, teknoloji gibi unsurların bir zincir
gibi birbirlerine bağlanması ile sağlanır (Gündoğdu ve Silman, 2007). Etkili öğretim ile ilgili
yapılan çalışmalarda; genellikle konunun uygulama boyutunu ilgilendiren etkili öğretim
davranışlarına vurgu yapıldığı görülmüştür. Silcock’a (1993) göre, etkili öğretim davranışları
kavramı, öğretmenin kişiliği, sınıf içindeki tutumları, sahip olduğu öğretim becerileri, öğretim
stilleri ve mesleğin sanatsal tarafları gibi boyutlarını içermektedir. Clark ve diğerlerine (1984)
göre ise; okulda etkili öğretimi sağlayan temel etkenler öğrenci ve öğretmendir. (Akt: Gürses,
2011). Açıkgöz’e göre ise etkili öğretim, ortama getirilen bir nitelik değil ortamla baş etmek
için yapılanlardır. Eğitim kalitesinin temel belirleyicileri arasında yer alan öğretim kalitesi iyi
öğrenmeyi sağlayan öğretim uygulamalarını zorunlu kılar. Sınıflardaki öğretim uygulamaları,
öğrencinin öğrenmesi ve dolayısıyla öğrenme sonuçları üzerinde etkilidir (Klein, Hamilton &
McCaffrey, 2000; Marks vd., 2006: 124; UNESCO, 2007; Sağır, 2008; Yıldırım, 2009).
Öğretim uygulamaları açısından sınıflar arasındaki farklılıkların en önemli kaynağı olarak
öğretmen işaret edilmektedir (OECD, 2009).
MEB (2009), etkili öğretimin gerçekleşmesi için, öğretmenlerin, dersi planlama,
materyal hazırlama, öğrenme ortamlarını düzenleme, ders dışı etkinlikler düzenleme, öğretim
sırasında bireysel farklılıkları dikkate alma, zaman yönetimi, davranış yönetimi gibi
konularda yeterlik sahibi olmaları ve öğretimi gerçekleştirirken bunlardan yola çıkmaları
gerektiğini vurgulamıştır. Jensen ve Kıley (2000), etkili öğretimi gerçekleştirebilen
öğretmenleri; neyi nasıl öğreteceklerini bilen, geniş bir öğretim ve zamanı kullanabilme
yeteneğine sahip, sınıfta öğrenmeyi kolaylaştırıcı tutum sergileyen öğretmenler olarak
tanımlamışlardır. Amerikan Okul Yöneticileri Topluluğu, öğretimin etkili hale getirilmesinde
rol oynayan öğretmen niteliklerini; “Yönetim ve öğretim teknikleri” ile “Kişisel özellikler”
olarak sınıflandırmıştır. Öğretmenlerin “yönetim ve öğretim teknikleri” becerilerine yönelen
Amerikan Okul Yöneticileri Topluluğu, etkili öğretmenlerin, özelliklerini: (1) Problemleri
yaygınlık kazanmadan çözerler. (2) Alanlarında bilgilidirler ve öğrencilerin ihtiyaçlarını
dikkate alırlar. (3) Sistematik ve çeşitli öğretim teknikleri kullanırlar. (4) Oldukça esnek,
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istekli ve imajinatiftirler. (5) Kendi yeteneklerine güvenirler ve öğrencileri için yüksek başarı
beklentisi geliştirirler. (6) Demokratiktirler ve öğrencilere sıcak, şefkatli ve ilgili davranırlar.
(7) Öğrencilerle sadece sınıf içinde değil sınıf dışında da iletişim halindedirler, şeklinde
sıralamıştır (Minor, ve ark., 2002). Borich (2010)’a göre, öğretmen öğrencilerin görüşlerini
alıp onları tekrarlayarak, geliştirerek, uygulayarak, karşılaştırarak ve özetleyerek dersin
hedefini daha anlaşılır hale getirebilir. Böylelikle öğrencilerin derse katılımını da sağlamış
olur.
Simith ve Laslett, Etkili Sınıf Yönetimi adlı eserlerinde, öğretmenlerin sahip olması
gereken bilgi ve becerileri, “Yönetim-Aracılık-Değişim ve Kontrol” adını verdikleri dört
başlık altında toplamaktadırlar. Söz konusu bu dört bölümde “Yönetim” adı verilen bölüm
genel olarak, sınıfın bir örgüt olarak analizini, “Aracılık,” öğretmenlerin problemli öğrencilere
yaklaşımı konusunu, “Değişim,” sınıf içinde ödül ve cezayı, “Kontrol” ise öğretmenlerin sınıf
yönetiminde kullanabileceği stratejileri içermektedir (Smit ve Leslett, 1993:3,45,97,115). Bu
açıklamalardan hareketle, öğretimin etkiliğinin sağlanması için, yapılması gerekenleri belli
başlıklar altında toplamak mümkündür. Bunlar, öğretimi planlama, öğretimi uygulama ve
öğretimi değerlendirme olabilir.
Öğretimi planlama, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için, öğretim konusu
içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceğini, bunların öğrencilere niçin ve nasıl
yaptırılacağını, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynakların ve araçların kullanılacağını, elde
edilen başarının nasıl değerlendirileceğini önceden kağıt üzerinde saptamaktır (Demir, 2010).
Eğitim öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu
konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde
öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerle birlikte planlanır ve onların neleri
öğrenecekleri önceden bilinir. Türkiye’de öğretmen klavuz kitabı bulunan derslerde klavuz
kitap etkili bir plan örneği olarak değerlendirilebilir. Klavuz kitabı bulunmayan dersler için
dersi planlamak zorunluluktur.
Dersin uygulanması aşamasında, öğrenci katılımı sağlanmalı, ipucu, düzeltme, dönüt ve
pekiştireçler uygun yerlerde ve zamanlarda kullanılmalıdır. Anlamlı, kalıcı ve zevkli
etkinlikler gerçekleştirmek için, öğretim süreci içinde yapılanların kazanımlarla ilişkili olması
gerekir. Bununla beraber öğrenci odaklı olunması, bireysel özelliklerin dikkate alınması
zorunluluktur. Etkili bir öğretim için, öğretmenlerin, düşünme ve anlam oluşturmayı
kolaylaştırmaları gerekir. Öğrencilerin, özgün ve yeni fikirler oluşturmasını, neden-sonuç
ilişkilerini yapılandırmasını, sıra dışı bağlantılar kurmasını, sezgilere, duygulara ve tutkulara
açık olmasını, risk almasını, cesaret göstermesini ve meydan okumasını sağlayacak
uygulamalara yer verilmelidir (Demir, 2010).
Ayrıca, öğrenciler alıştırma yapmak yerine gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya
bırakılarak, bu problemlerle baş etmeyi öğrenmelidirler. Öğrenme sürecinin temel hedefi,
öğrenilenlerin günlük yaşamda kullanılabilir olmasıdır. Sınıftaki etkinlikler öğrencilerin sınıf
dışı karşılaşabilecekleri yaşantıları içermelidir. Öğretmenler etkili öğretim için, işbirliğini
desteklemeli ve aktif sorgulamayı gerçekleştirmelidir. Öğrencilerin hayal güçleri harekete
geçirilmeli, onların sembolik canlandırmalar yapmalarına izin verilmelidir. Uygulamalar
artırılmalı, bilgiler anlamlı bir şekilde organize edilerek, hatırlanması kolaylaştırılmalıdır.
Öğretmenin konuşması açık ve doğrudan amaca yönelik olmalıdır. Öğretmenler öğretim
etkinlikleri sırasında, coşkulu davrandıklarında, öğrenciler açısından konunun kavranması
daha kolay ve eğlenceli olabilmektedir. Coşku, öğrencilerin derse daha çok katılmasını sağlar
ve akademik öğrenme süresini artırır (Demir, 2010). Etkili öğretmenler, öğretim etkinliklerini
en uygun oranda gerçekleştirirler. Genellikle ders boyunca yapılan görsel ögelerle
desteklenmiş tempolu bir sunum öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşim halinde
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olmaları ve coşku dersin ilgi çekici ve motive edici olmasını sağlar. Temel beceriler
öğretilirken hızlı bir tempo, öğrenmeyi artıracaktır. Sunum oranı, bütüncül olarak fazlalık
değişkeni ile bağlantılıdır ve bilgiyi almak için daha yavaş bir orana gereksinim duyan özel
gereksinimli öğrenciler için daha önemlidir (Demir, 2010).
Öğretimin değerlendirilmesi, daha iyiye ulaşabilmek için yapılmaktadır. Öğretmenlerin
ölçme ve değerlendirmeyi sağlıklı yapabilmeleri için değerlendirmeyi hangi amaçla
yapacaklarına, araç olarak neleri kullanacaklarına, değerlendirmeye kimlerin katılacağına ve
değerlendirmelerin ne zaman yapılacağına, değerlendirme sonuçlarının nasıl ifade
edileceğine, karar vermesi gerekir. Öğretmenler bazen öğrencilerin, sınavlarda veya
ödevlerinde sergilediklerinden daha fazlasını bildiklerine inanırlar. Bu sorunu aşmak için
öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını değerlendirmede birkaç yöntemi birlikte kullanması
gerekir. Bu durum her öğrenciye ne bildiğini gösterme konusunda bir şans tanır. Tartışma,
yazılar, performans ödevleri ve sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi
yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına kullanıldığında yeterli değildir. Öğretmenler,
gözlem, performans ödevleri, görüşmeler, öz-değerlendirme formları, öğrenci ürün dosyaları,
projeler, posterler, dereceli puanlama anahtarı gibi araçları ve yöntemleri kullanarak
öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilerinin ne kadar geliştiğini
öğrenme süreci içinde değerlendirebilirler. Ayrıca, çoktan seçmeli, boşluk doldurma,
eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan testler de kullanılarak hem süreci hem
de sonucu değerlendirmiş olurlar (Demir, 2010).
Eğitim alanında, ülke bazında geliştirilen reform önerilerinin, sınıftan gelen dönütlerle
beslendiği ölçüde tutarlı gelişmelere zemin hazırlayabileceği düşünüldüğünde, sınıfta
yürütülen öğretim etkinliklerinin, sürekli olarak incelenip değerlendirilmesi, eğitim sistemi ve
programların geliştirilmesi için gerçekçi yaklaşımların doğmasına neden olacaktır. Bu
gerekçeden hareketle tasarlanan bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıfta etkili öğretimi
gerçekleştirme düzeylerini saptayarak, onların etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerini
etkileyen değişkenleri ortaya koymaktır.
Bu amaca bağlı olarak yanıtı aranan araştırma soruları şunlardır:
1. İlköğretim okulu öğretmenlerinin kendi algılarına göre, etkili öğretimi gerçekleştirme
düzeyleri nedir?
2. İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerine ilişkin
algıları, cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
3. İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerine ilişkin
algıları, okul türüne göre farklılaşmakta mıdır?
4. İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerine ilişkin
algıları, branşlarına göre farklılaşmakta mıdır?
5. İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerine ilişkin
algıları, okulun bulunduğu yerleşim birimine göre farklılaşmakta mıdır?
6. İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerine ilişkin
algıları, kıdemlerine göre farklılaşmakta mıdır?
2. Yöntem
Araştırma, tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Tarama modelleri geçmişte
ya da günümüzde mevcut olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel
tarama modelleri çok sayıda elemandan meydana gelen bir evrende, o evren hakkında genel
bir yargıya varma amacıyla evrenin tümü veya ondan alınacak örnek bir grup ya da örneklem
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1999).
4
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2.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evreni Kayseri ili ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerdir.
Kayseri’deki ilköğretim okullarının sayısı 2011–2012 eğitim- öğretim yılı verilerine göre
563’tür. Evreni temsil edecek örneklem seçiminde “tabakalı örnekleme” yöntemi
kullanılmıştır. Örneklem oluşturulması sırasında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
istatistik birimi ile koordineli çalışılmış ve oradan edinilen bilgilere göre okullar, a- il veya
merkez ilçe, b- ilçe merkezi, c- belde ve köy olarak üç tabakaya ayrılmıştır. Bunlardan il
merkezindeki okulların sayısı 265, ilçe merkezlerindeki okulların sayısı 266 ve köy ve
beldelerdeki ilköğretim okullarının sayısı ise 231 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca her alt
gruptaki öğretmen sayıları tespit edilerek; il merkezinde 7044, ilçe merkezlerinde 1084, köy
ve beldelerde 1108 ve son olarak toplam 8617 ilköğretim öğretmeni olduğu saptanmıştır. Bu
okullardan “tabakalı örnekleme” yöntemi ile belirlenen 328 öğretmen, çalışmanın örneklemini
oluşturmaktadır. Tablo 1`de araştırmanın katılımcılarını oluşturan ilköğretim öğretmenlerine
ilişkin özellikler yer almaktadır.
Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özellikleri
Özellikler
Cinsiyet
Okul türü
Branş
Yerleşim Birimi
Kıdem

Toplam

Özelliklerin Kategorileri
Kadın
Erkek
Devlet okulu
Özel okul
Sınıf öğretmeni
Branş öğretmeni
İl merkezi
İlçe merkezi
Kasaba- köy
1-5 yıl
5-10 yıl
10- 15 yıl
15 Yıl üzeri

N

%

175
153
258
70
163
165
244
48
36
77
110
65
76

53,4
46,6
78,7
21,3
49,7
50,3
74,4
14,6
11,0
23,5
33,5
19,8
23,2

328

100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin sayısı 175, (% 53.4) erkek
öğretmenlerin sayısı ise 153 (% 46.6)’dır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 258’i (%
78,7) devlet okullarında, 70’i (% 21.3) ise özel okullarda görev yapmaktadır. Özel okulların
ve bu okullardaki şube sayılarının devlet okullarına göre daha az olması dağılımın bu şekilde
olması sonucunu doğurmuştur. Öğretmenlerin 244’ü (% 74,4) il merkezindeki okullarda, 48 ‘i
(% 14,6) ilçe merkezinde yer alan okullarda, 36’sı (% 11) ise kasaba veya köyde bulunan
okullarda çalışmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 163‘ü (% 49,7) sınıf öğretmeni,
165’i ise (% 50,3) diğer branşların öğretmenleridir. Öğretmenlik mesleğindeki hizmet
süresinin ifadesi olan kıdem değişkeninde; 1-5 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlerin
sayısı 77 ( % 23,5), 5–10 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlerin sayısı 110 ( % 33,5), 1015 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlerin sayısı 65 ( % 19, 8) ve 15 Yıl üzeri kıdeme sahip
öğretmenlerin sayısı ise; 76 ( % 23, 2)’dır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Etkili
Öğretimi Gerçekleştirme Ölçeği (EÖGÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçek
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hazırlıklarının ilk aşamasında ilgili alanyazın taraması yapılarak, Etkili Öğretimi
Gerçekleştirme Ölçeği’nin 46 maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur.
Hazırlanan ölçeğin, kapsam geçerliğinin, açıklığının ve anlaşılırlığının sağlanması
amacıyla uzman kanısına başvurulmuştur. Bu çerçevede, Eğitim Programları ve Öğretim
(n=3), Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması (n=2), Fen Bilgisi Eğitimi (n=1), Rehberlik ve
Psikolojik Danışma (n=1) anabilim dallarındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere (n=2)
verilerek ifadelerin uygunluğu açısından, Madde bu haliyle kalabilir, Madde tamamen
kaldırılmalıdır. Çünkü … ve Madde değiştirilmelidir. Çünkü… olarak değerlendirmeleri
istenmiştir. Değerlendirmeler alındıktan ve incelendikten sonra, ifadelerin 8’i ölçekten
çıkarılmıştır. Ölçek maddeleri üzerinde, çıkarılan maddeler dışında, bazı yazım hataları
düzeltilmiş, anlamın daha açık ve anlaşılır olması için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu
işlemlerin ardından ölçek maddelerinin, kapsam geçerliğinin, açıklığının ve anlaşılırlığının
sağlandığı kanaatine varılmıştır.
Yukarda açıklanan işlemlerin ardından, ölçek 214 kişilik öğretmen grubuna
uygulanmıştır. Bu uygulamadan sonra, ölçeğe ilişkin yapı geçerliği incelenmiştir. Yapı
geçerliği, sonuçların ne ile bağlantılı olabileceğini açıklar. Yani, bir ölçeğin soyut bir olguyu
ne derece doğru ölçebildiğini gösterir (Tavşancıl, 2002). Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek
için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi (FA) ise, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni
bir araya getirerek az sayıda kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar)
bulmayı keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak tanımlanabilir (Daniel,
1988’den Akt:Büyüköztürk: 2002).
Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Ölçeği (EÖGÖ)’nin tek boyutlu olup olmadığı, temel
bileşenler analizi ile test edilmiştir. Ölçeğin birbirinden ilişkisiz faktörlere ayrışması
beklentisi ise Varimax dik döndürme tekniği uygulanarak incelenmiştir. Temel bileşenler
analizi sonucunda 9 faktör saptanmıştır. Faktörlerin her birinin varyansın % 2.8 ile % 32.3
arasında değişen bölümlerini açıkladığı, 9 faktörün tümünün ise varyansın % 62’sini
açıkladığı ortaya çıkmıştır. Ancak faktör yapısının fazla olması, yorumlamada güçlüklere yol
açtığından, tekrarlanan işlemler sonunda ölçekteki maddelerin üç faktörde toplandığı
görülmüştür. Bu üç faktörlü yapı, alanyazın tarafından da desteklenmektedir.
Bu sonuçlara göre, “Öğretimi Planlama” adı verilen ilk faktör 10 maddeden oluşmakta,
maddelerin faktör yük değerleri 0.701 ile 0.428 arasında değişmekte ve toplam varyansın %
32.36’sını açıklamaktadır. “Öğretimi Uygulama” adı verilen ve varyansa %17.64’lük katkı
sağlayan ikinci faktörde 16 madde bulunmakta, maddelerin faktör yükleri 0.693 ile 0.317
arasında değişmektedir. “Öğretimi Değerlendirme” adı verilen ve varyansa % 9.47’lik katkı
sağlayan üçüncü faktörde ise 9 madde yer almakta, maddelerin faktör yük değerleri 0.696 ile
0.491 arasında değişmektedir. Buna göre üç faktörün açıkladıkları varyans miktarı %
62.31’dir.
EÖGÖ’nün güvenilirlik çalışması için, iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha)
hesaplanmıştır. 10 Maddeden oluşan Öğretimi Planlama alt ölçeğinin iç tutarlık katsayısı alfa:
0.82 olarak hesaplanmıştır. On altı maddeden oluşan Öğretimi Uygulama alt ölçeğinin iç
tutarlılık katsayısı alfa: 0.66, 7 Maddeden oluşan Öğretimi Değerlendirme alt ölçeğinin iç
tutarlılık katsayısı alfa: 0.81 ve 33 maddelik tüm ölçek için iç tutarlık katsayısı ise alfa: 0.95
bulunmuştur.
Başlangıçta 46 madde olarak hazırlanan ölçek; geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları
sonucunda 33 maddeye indirilmiştir. Bu özellikleri ile araştırmada kullanılan bu ölçeğin,
ölçülmek istenen özelliği ölçmede, geçerliği ve güvenirliği yüksek olan veri toplama
araçlarından biri olduğu söylenebilir.
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Araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin; cinsiyet, görev yaptıkları okul türü, branş,
okulun bulunduğu yerleşim birimi ve kıdemlerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda yukarıda belirtilen değişkenlerle ilgili kapalı uçlu
sorular sorulmuş ve araştırmaya katılan öğretmenlerden kendilerine uygun seçeneği
işaretlemeleri istenmiştir.
2. 3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Geçerlik ve güvenirliği sağlanmış olan ölçek, örneklemdeki öğretmenlere uygulanarak,
verilerin toplanması tamamlanmış, eksik doldurulan ölçekler belirlenerek ayıklanmış, kalan
veriler üzerinde istatistiksel işlemler yapılmıştır. Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Ölçeği’nin
beşli likert şeklinde olan maddelerinin veri giriş işlemi için; hiçbir zaman (1 puan), nadiren (2
puan), bazen (3 Puan), sık sık (4 Puan) ve her zaman(5 Puan) şeklinde bir puanlama
yapılmıştır. Yorumlamalar sırasında kullanılmak üzere, her zaman ve sık sık seçenekleri,
yeterli düzey, bazen seçeneği orta düzey, hiçbir zaman ve nadiren seçenekleri de yetersiz
düzey olarak belirlenmiştir.
Araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerinin
belirlenmesinde betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma)
kullanılmıştır. İlköğretim öğretmenlerinin cinsiyet, okul türü ve branş açısından farklılaşma
durumlarını ortaya koymak amacıyla “Bağımsız Gruplar İçin t Testi”, yerleşim birimi ve
kıdem açısından farklılaşmalarını ortaya çıkarmak amacıyla “Tek Yönlü Varyans Analizi”
(ANOVA) ile, farklılaşmaların kaynağını test etmek için “Tukey testi” kullanılmıştır.
Verilerin analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Yapılan istatistiksel işlemlerde
SPSS paket programından yararlanılmıştır.
3. Bulgular, Yorumlar ve Tartışma
Araştırmanın bu bölümünde bulgular, ilgili alt problemler doğrultusunda sırasıyla
verilmekte, yorumlanmakta ve tartışılmaktadır.
3. 1. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeyleri
İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerini belirlemek
amacıyla uygulanan “etkili öğretimi gerçekleştirme ölçeği” alt boyutlarına ait puan
ortalamaları, Tablo 2`de yer almaktadır.
Tablo 2: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeylerinin
Dağılımı(n=328)
Etkili öğretim Madde Puan
boyutları
sayısı Aralığı

Toplam
Puan

Planlama

10

10-50

40,86

Uygulama

16

16-80

66,61

7-35

24,13

33-165

135,82

Değerlendirme 7
Toplam

33

Hiçbir Nadiren Bazen Sık sık Her
zaman
zaman
f % f % f % f % f %
5 14
7 35
3 45

-

-

4

1,2 34 10,4 149 45,4 141 43,0

-

-

1

0,3 23 7,0 129 39,3 175 53,4

1 0,3 26 7,9 137 41,8 152 46,3 12 3,7

14 64

Tablo 2’de, araştırmaya katılan 328 ilköğretim okulu öğretmeninin EÖGÖ’nin
öğretimi planlama boyutuna ait aritmetik ortalamalarının X =40,86 olduğu görülmektedir.
İlköğretim öğretmenlerinin, % 1,2’si öğretimi planlama boyutundaki maddeleri nadiren (4
kişi), % 7’si bazen (7 kişi), % 39,3’ü sık sık (129 kişi) ve % 43’ü her zaman gerçekleştirdiğini
belirtmiştir (141 kişi). Öğretimi planlama bölümü etkinliklerinin öğretmenlerin %82’si
tarafından yeterli düzeyde gerçekleştirildiği bulunmuştur. EÖGÖ’nin öğretimi uygulama
boyutuna ait öğretmen görüşlerinin aritmetik ortalaması X = 66,61 olarak elde edilmiştir.
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 7’si uygulama boyutundaki maddeleri bazen (23 kişi),
% 39,3’ü sık sık (129 kişi) ve yarıdan biraz fazlası (% 53) ise her zaman gerçekleştirdikleri
yönünde görüş belirtmişlerdir (175 kişi). Öğretimi uygulama boyutundaki etkinlikleri,
öğretmenlerin %92’sinin yeterli düzeyde uyguladığı bulunmuştur. Ders planı, sınırlandırılmış
bir zaman dilimi içerisinde hedeflere ulaştırıcı öğretim etkinliklerinin ayrıntılı olarak
tasarlanıp belirlendiği bir kılavuzdur. Öğretmenin bilgi düzeyi ve tecrübesi ne derecede fazla
olursa olsun ayrıntılı olarak hazırlanmış ve gerekli niteliklere sahip bir günün planlaması
öğretmeni gelişigüzel ve rastlantılara göre hareket etmekten kurtaracak ve gerçekleştirilen
öğretim faaliyetlerinin etkililiğini şansa bırakmayacaktır. Aksi durumdaki uygulamalar,
gerekçesi ne olursa olsun öğretimde şans başarısından öteye bir başarıyı
gerçekleştiremeyecektir. Balcı, Etkili Okul adlı eserinde; sınıfta olup bitenlerin, öğrenme
ürünlerini doğrudan etkilediğini ve yine sınıfta olanların, büyük oranda öğretmenin yaptıkları
ve bunu yapma şekli tarafından da etkilendiğini belirtmektedir (Balcı,1993:44). Sönmez
(1992), araştırmasında, öğretmenlerin büyük bir bölümünün öğretim sürecinde, zamanında ve
uygun dönüt, düzeltme, pekiştireç, ipucu kullanmadığı, göz iletişimi, grup dinamiği, öğrenciyi
yüreklendirme ve onun akıl yürütmesini sağlama gibi konularda yetersiz olduğu, öğretmeöğrenme ortamında kurallarına uygun olarak öğrenci katılganlığını sağlayamadığı, ana dilini
sınıf ortamında etkili ve doğru kullanamadığı ve tüm öğretmenlerin günlük plan yapmalarına
karşılık, hiç bir öğretmene ait günlük ders planının eğitim biliminin ilkelerine uymadığı
sonucunu ortaya koymaktadır. Ancak, Türkiye’de 2005 yılından itibaren uygulanmaya
başlanan öğretim programlarıyla birlikte oluşturulan öğretmen klavuz kitaplarının, özellikle
öğretimi planlama ve uygulama aşamalarında öğretmenlere yol gösterici bir rolünün
bulunması, bu araştırmadan elde edilen sonuçların bir nedeni olabilir. Öğretmenlerin,
dersleriyle ilgili klavuz kitaplara sahip olmaları, ilgili boyutlardaki maddelere yönelik
görüşlerini açıklayıcı bir faktör olabilir. Kendini yeterli algılamanın, uygulamadaki sıklığı
olumlu etkileyeceği düşüncesinden hareketle, Karacaoğlu (2008)’in araştırma bulgularının, bu
araştırmanın bulgularıyla örtüştüğü ileri sürülebilir. Sözü geçen bulgularda, öğretmenlerin
kendilerini, öğrenme-öğretme sürecine ilişkin yeterlikler boyutunda, oldukça yüksek
düzeylerdeki ortalamalarla yeterli algıladıkları belirlenmiştir. Adıgüzel (2009), öğretmenleri
gözleyerek ölçtüğü çalışmasında, onların dersin giriş bölümü etkinliklerini (dikkati çekme,
güdüleme, gözden geçirme ve geçiş) her zaman gerçekleştirdiğini bulmuştur. Ayrıca, Yıldırım
(2011) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2006; Uluslararası Matematik
ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2007 ve Uluslararası Öğretme ve Öğrenme
Araştırması (TALIS) 2008 yılı verilerine dayanarak ortaya koyduğu araştırmada, öğrencilerin
(yarıdan fazlasının), kendi öğretmenlerinin, sınıfta görüşlerini özgürce açıklamalarına ve
araştırma konularını seçmelerine izin verme, önbilgilerini harekete geçirici sorular sorma,
gözlem yapma, hedefleri belirleme gibi çeşitli süreçlerde uygulama sıklığını her zaman
düzeyinde değerlendirmişlerdir. Aynı araştırma sonuçları, yukarda sayılan süreçler
bakımından diğer ülkeler ile Türkiye arasında önemli farklılıklar olmadığını da ileri
sürmüştür. Bu araştırmanın bulgularının, alanyazındaki çeşitli araştırma bulgularıyla
desteklendiği açıkça ortadadır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretimi değerlendirme alt boyutuna ilişkin
aritmetik ortalamaları ise; X = 24,13’tür. Öğretmenlerin % 7,9’unun bu boyuttaki maddeleri
nadiren (26 kişi), % 41,8’inin bazen (137 kişi), % 46,3’ünün sık sık (152 kişi), %3,7’sinin de
(12 kişi) her zaman olarak gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Öğretmenler bu boyuttaki
maddeleri, % 50 oranında yeterli düzeyde gerçekleştirirken, % 41,8 oranında da orta düzeyde
gerçekleştirmekte bulunmuşlardır. Türkiye’de sınıfların kalabalık olması, zaman yetersizliği,
değerlendirme formlarının çokluğu, fotokopi masraflarının fazla olması, yeterli bilgiye sahip
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olunmaması gibi faktörlerin, ölçeğin diğer boyutlarına oranla, öğretimi değerlendirme alt
boyutundaki maddelerin gerçekleştirilme düzeyinin düşük olmasını açıklayıcı güce sahip
olabilir. Yapılan araştırmalar, bu yorumu destekler nitelikte bulunmuştur (Toklu, 1997;
Aydın, 2001; Pilten, 2001; Güven, Gökbulut ve Yel, 2006). Yanpar (1997) ise, öğretmenlerin
öğretimi değerlendirme, deneyimlerinin yok denecek kadar az olduğunu vurgulamıştır.
Öğretmenlerin deneyimlerinin az olması, onların sınıf içinde, öğretimi değerlendirme
süreçlerini her zaman kullanmamalarının bir nedeni olabilir. Bununla beraber, öğretmenlerin
çoğunluğunun günümüz öğretim programlarında yer alan, ölçme araçlarını kullanmayı
bilmedikleri ve bu nedenle öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçmesi gerektiği saptanmıştır
(Algan, 2008; Aydın, 2005; Erdoğan, 2005; Kanatlı, 2008; Kutlu, 2005; Sever, 2005; Tabak,
2007). Bu durum da onların, sınıfta, öğretimi değerlendirme süreçlerini yüksek düzeyde
gerçekleştirmiyor bulunmasının bir nedeni olarak düşünülebilir.
Türkiye’nin de OECD üyesi ülke olarak katıldığı uluslararası öğrenci başarılarını
belirleme çalışmalarında (TIMSS, PISA), öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıf içi
değerlendirmelerde, öğretmen yapımı sınavlara ve ders kitaplarında yer alan değerlendirme
testlerine yer verdikleri sonucuna ulaşılmış, öğrencilerin üst düşünme becerilerini harekete
geçirecek “veri toplama ve raporlaştırma” ya yönelik çalışmaların öğretmenlerin çoğunluğu
tarafından “bazen” verildiği saptanmıştır. Yine öğretmenlerin yaklaşık yarısı ölçme ve
değerlendirme sonuçlarını en sık “not verme” amacıyla kullandıklarını, öğrenciye ve aileye
geri bildirim verme amacıyla “nadiren” kullandıklarını belirtmişlerdir (MEB, 2007; TIMSS,
2007a; TIMSS, 2007b). Bu bulgular, araştırmanın bu boyutundaki, ortalama puanların düşük
olmasını destekleyici niteliktedir.
3. 2. İlköğretim Öğretmenlerinin Cinsiyetlere Göre Etkili Öğretimi Gerçekleştirme
Düzeyleri
İlköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerinin cinsiyetlerine
göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi analizi
yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeylerinin
Cinsiyetlerine Göre Farklılaşma Durumuna İlişkin Bağımsız Gruplar İçin T Testi Sonuçları
Boyutlar
Planlama
Uygulama

Değerlendirme

Cinsiyet
Kadın

N

X

Std. Sapma

175

40,54

5,40

Erkek

153

41,22

4,81

Kadın

175

66,34

7,85

Erkek

153

66,92

6,76

Kadın

175

24,07

3,50

Erkek

153

24,20

3,39

t
-1,195

p
,233

-,711

,478

-,335

,738

*p< .05

Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde kadın öğretmenlerin etkili öğretimin planlama alt
boyutuna ait aritmetik ortalamalarının X =40,54; erkek öğretmenlerin bu boyuta ait aritmetik
ortalamalarının ise X =41,22 olduğu görülmektedir. Grupların planlama boyutuna ait puan
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin
(t=0,233, p>,05) 0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre; ilköğretim
öğretmenlerinin, ölçeğin, öğretimi planlama alt boyutundaki maddeleri gerçekleştirme
düzeyleri, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Kadın ve erkek
öğretmenlerin, ölçeğin planlama boyutundaki maddeleri uygulama düzeyleri birbirlerine
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yakın bulunmuştur Buradan hareketle, cinsiyet değişkeninin, öğretmenlerin, öğretimin
planlanması ile ilgili davranışlarını değiştiren önemli bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılabilir.
Uygulama alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirmeye yönelik olarak elde edilen
bulgular incelendiğinde, kadın öğretmenlerin ortalamasının X = 66,34, erkek öğretmenlerin
ortalamasının ise X = 66,92 olduğu görülmektedir. Grupların puan ortalamaları arasındaki
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin (t=0,478, p>,05) 0.05
düzeyinde anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre; ilköğretim öğretmenlerinin, ölçeğin,
öğretimi uygulama alt boyutundaki maddeleri gerçekleştirme düzeyleri, cinsiyetlerine göre
anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Tıpkı öğretimin planlanmasında olduğu gibi, öğretimi
uygulama alt boyutunda da öğretmenlerin maddeleri gerçekleştirme düzeyleri birbirine
benzerdir. Gömleksiz (2005), ilköğretim programlarının etkililiğini, 982 öğretmen görüşüyle
değerlendirdiği çalışmasında, programın uygulanması açısından, cinsiyetler arasında anlamlı
fark bulamamıştır.
Değerlendirme alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirmeye yönelik olarak elde edilen
bulgular incelendiğinde, kadın öğretmenlerin ortalamasının X = 24,07, erkek öğretmenlerin
ortalamasının ise X = 24,20 olduğu görülmektedir. Grupların puan ortalamaları arasındaki
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin (t=0,738, p>,05) 0.05
düzeyinde anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre; ilköğretim öğretmenlerinin
değerlendirme alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirme düzeyleri, cinsiyetlerine göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Cinsiyet değişkeninin, planlama, uygulama ve
değerlendirme boyutlarındaki maddeleri gerçekleştirme sıklığı açısından önemli bir değişken
olmadığı belirlenmiştir.
Etkili bir öğretim gerçekleştirmenin, öğretmenlerin yeterlik inançlarıyla yakından
ilişkili olduğu düşünülürse, yeterlik inancıyla ilgili alanyazındaki bazı araştırmalarda (Hoy ve
Woolfolk, 1993; Sun, 1995; Milner ve Woolfolk Hoy, 2002; Wu, 2005; Egger, 2006;
Tschannen ve Woolfolk, 2007) cinsiyete göre öğretmenler arasında fark bulunmamıştır. Böyle
bir sonucun ortaya çıkmasında, farklı cinsiyetlerdeki bireylerin aldıkları eğitimin benzer
olmasının, toplumda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin azalmasının etkisi olabilir.
Ancak, bazı araştırmalarda cinsiyetler arasında fark bulunduğu iddia edilmektedir.
Bandura’ya göre (2002) yeterlik inançları cinsiyete göre, kültürler arasında farklılıklar
göstermektedir. Farklı araştırmalarda farklı bulguların elde edilmesinin temel sebebi
kültürlerarası farklılaşma olabilir.
3.3. İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Türüne Göre Etkili Öğretimi
Gerçekleştirme Düzeyleri
İlköğretim okulu öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeyleri, okul türüne
göre farklılaşmakta mıdır? Alt problemine cevap bulmak amacıyla bağımsız gruplar için ttesti analizi yapılmış ve bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeylerinin Okul
Türüne Göre Farklılaşma Durumuna İlişkin Bağımsız Gruplar İçin T Testi Sonuçları
Boyutlar
Planlama
Uygulama
Değerlendirme

Okul türü
Devlet Okulu
Özel Okul
Devlet Okulu
Özel Okul
Devlet Okulu
Özel Okul

N
258
70
258
70
258
70

X
41,01
40,30
66,82
65,84
24,05
24,42

Std. Sapma
5,15
5,08
7,29
7,57
3,44
3,47

t
1,038

p
,300

,995

,320

-,804

,422

*p< .05
10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde devlet okulunda çalışan öğretmenlerin, EÖGÖ’nin
öğretimi planlama alt boyutuna ait aritmetik ortalamalarının X =41,01, özel okullarda çalışan
öğretmenlerin aritmetik ortalamalarının ise X =40,30 olduğu görülmektedir. Grupların puan
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin
(t=,300, p>,05) 0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna göre; devlet
okullarında çalışan öğretmenler ile özel okullarda çalışan öğretmenlerin, öğretimi planlama
alt boyutundaki düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını söylemek mümkündür.
Klavuz kitapların, tüm okullar için yönlendirici niteliği, bu sonuçları açıklayabilir.
Uygulama alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirmeye yönelik olarak elde edilen
bulgular incelendiğinde devlet okulunda çalışan öğretmenlerin ortalamasının X = 66,82, özel
okulda çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ise X = 65,84 olduğu görülmektedir. Grupların
puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin
(t=0,320, p>,05) 0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular;
ilköğretim öğretmenlerinin uygulama alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirme
düzeylerinin, görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade
etmektedir. Her ne kadar, etkili bir öğretim için gerekli koşulları sağlamada, özel okullar,
devlet okullarına nazaran daha iyi durumda olsalar da, elde edilen bulgular, fiziksel ve
teknolojik yeterliklerin, sınıfların daha az kalabalık olmasının ya da destekleyici veli
profilinin bu konuda temel belirleyici olmadığını, öğretmen yeterlik algısının, sayılan
faktörleri kapsadığını ve kendini yeterli algılayan öğretmenlerin, görüşlerini de bu algının
etkilediği iddia edilebilir.
Değerlendirme alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirmeye yönelik olarak elde edilen
bulgular incelendiğinde, devlet okulunda çalışan öğretmenlerin ortalamasının X = 24,05, özel
okulda çalışan öğretmenlerin ortalamalarının ise X = 24,42 olduğu görülmektedir. Grupların
puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin
(t=0,422, p>,05) .05 düzeyinde anlamlı olmadığı tablodan anlaşılmaktadır. Buna göre; devlet
okullarında çalışan öğretmenler ile özel okullarda çalışan öğretmenlerin EÖGÖ’nin öğretimi
değerlendirme alt boyutundaki düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını
söylemek mümkündür
3. 4. İlköğretim Öğretmenlerinin Branşlarına Göre Etkili Öğretimi Gerçekleştirme
Düzeyleri
İlköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerinin branşlarına göre
farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi analizi
yapılmıştır. Yapılan analize ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeylerinin
Branşlarına Göre Farklılaşma Durumuna İlişkin Bağımsız Gruplar İçin T Testi Sonuçları
Boyutlar

Branş

N

X

Std. Sapma

t

p

Planlama

Sınıf
Öğretmeni
Diğer Branşlar

163

41,46

5,70

2,090

,037

165

40,27

4,46

Sınıf
Öğretmeni
Diğer Branşlar

163

66,98

7,89

,762

,376

165

66,26

6,78

Değerlendirm Sınıf
e
Öğretmeni
Diğer Branşlar

163

24,71

3,37

3,08

,002

165

23,55

3,44

Uygulama

*p< .05
11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

Tablo 5’de yer alan bulgular incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin etkili öğretimin planlama
boyutundaki aritmetik ortalamalarının X =41,46, diğer branşlarına ait öğretmenlerin aritmetik
ortalamalarının ise X =40,27 olduğu görülmektedir. Grupların puan ortalamaları arasındaki
farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değeri (t= 0,037, p< .05) .05 düzeyinde
anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Buna göre; sınıf öğretmenlerinin etkili öğretimi
gerçekleştirmede planlama boyutuna ilişkin düzeylerinin, diğer branşlara ait öğretmenlerin
planlama düzeylerinden anlamlı düzeyde farklı olduğu anlaşılmaktadır. Sınıf öğretmenlerin,
tek bir sınıfa bütün yıl boyunca eğitim veriyor olması, bundan farklı olarak branş
öğretmenlerinin, farklı şubelere eğitim vermesi ve öğrencileri tanıma noktasında daha fazla
zaman ihtiyaç duymaları, sonucun ortaya çıkmasında rol oynamış olabilir.
Uygulama alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirmeye yönelik olarak elde edilen
bulgular incelendiğinde ise; sınıf öğretmenlerinin ortalamasının X = 66,98, diğer branşlara
ait öğretmenlerin ortalamalarının ise X = 66,22 olduğu görülmektedir. Grupların puan
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değerinin
(t=0,376, p>,05) 0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular;
ilköğretim öğretmenlerinin uygulama alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirme
düzeylerinin branşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir.
Öğretimi Değerlendirme alt boyutunda etkili öğretimi gerçekleştirmeye yönelik olarak
elde edilen bulgular incelendiğinde ise; sınıf öğretmenlerine ait ortalamanın X = 24,71, diğer
branşlardaki öğretmenlerin ortalamalarının ise X = 23,55 olduğu görülmektedir. Grupların
puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla hesaplanan t değeri
(t=0,002, p<,05) .05 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Elde edilen bulgular; sınıf
öğretmenlerinin öğretimi değerlendirme boyutundaki maddeleri gerçekleştirme düzeylerinin,
diğer branşlarda görev yapan öğretmenlerin değerlendirme düzeylerine göre anlamlı düzeyde
yüksek olduğunu göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin öğrenci sayısının branş
öğretmenlerinin öğrenci sayısından önemli oranda az olmasının, bu sonucun önemli bir
belirleyicisi olarak düşünülebilir.
3. 5. İlköğretim Öğretmenlerinin Okulun Bulunduğu Yerleşim Birimine Göre
Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeyleri
İlköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerinin okulun
bulunduğu yerleşim birimine göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla yapılan tek
yönlü varyans analizine (ANOVA) ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 6. İlköğretim Öğretmenlerinin Yerleşim Birimine Göre Etkili Öğretimi Gerçekleştirme
Düzeyleri Puanlarına İlişkin n, x, ss değerleri
Boyutlar
Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Yerleşim Birimi
İl Merkezi
İlçe Merkezi
Kasaba-Köy
İl Merkezi
İlçe Merkezi
Kasaba-Köy
İl Merkezi
İlçe Merkezi
Kasaba-Köy

N
244
48
36
244
48
36
244
48
36

X
41,40
41,85
35,86
67,43
68,29
58,88
24,47
24,47
21,38

Std. Sapma
4,41
4,15
7,70
6,30
5,59
10,85
3,15
2,95
4,66
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Tablo’daki bulgular incelendiğinde ilköğretim öğretmenlerinin, öğretimi planlama alt boyutunda en

yüksek ortalamanın X =41,85 ile ilçe merkezinde çalışan öğretmenlere ait olduğu, bunları
sırasıyla X =41,40 ortalama ile il merkezinde çalışan öğretmenler ve X =35,86 ortalama ile
kasaba veya köyde çalışan öğretmenlerin izlediği görülmektedir.
İlköğretim öğretmenlerinin, etkili öğretimi gerçekleştirme alt boyutlarından öğretimi
uygulama alt boyutunda en yüksek ortalamanın X =68,29 ile, ilçe merkezinde çalışan
öğretmenlere ait olduğu, bunları sırasıyla X =67,43 ortalama ile il merkezinde çalışan
öğretmenler ve X =58,88 ortalama ile kasaba veya köyde çalışan öğretmenlerin izlediği
görülmektedir.
Öğretimi değerlendirme alt boyutunda X =24,47 ortalama ile il merkezinde çalışan
öğretmenler ile ilçe merkezinde çalışan öğretmenlerin düzeylerinin eşit olduğu görülmektedir.
Kasaba veya köyde çalışan öğretmenlerin ise X = 21,38 ortalamaya sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Grupların puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 5.1’de verilmiştir
Tablo 7. İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeylerinin Okulun
Bulunduğu Yerleşim Birimi Göre Farklılaşma Durumuna İlişkin Varyans Analizi
(ANOVA)Testi Sonuçları
Boyutlar

Yerleşim Birimi
Gruplar arası

Planlama

Uygulama

Grup içi

1020,79
7633,30

Toplam

8654,09

Gruplar arası

2446,07

Grup içi
Toplam
Gruplar arası

Değerlendirme

KT

Grup içi
Toplam

15255,2
8
17701,3
6
304,76
3591,33
3896,09

Sd
2
510,39
325
23,48
327
2
1223,03
325
46,93

KO

F

P

21,73

,001

26,05

,001

327
2
152,38
325
11,05
327

13,79

,001

Tablo 7. incelendiğinde; öğretimi planlama alt boyutunda, okulun bulunduğu yerleşim
birimleri açısından farklılaşmayı ortaya koymak amacıyla hesaplanan F değeri (F=,001
p<.05), .05 düzeyinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Sırasıyla
uygulama alt boyutu ve değerlendirme alt boyutlarında da hesaplanan F değerleri (F=,001
p<.05) ve (F=,001 p<.05), .05 düzeyinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu ifade
etmektedir. Planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutlarında ortaya çıkan
farklılaşmaların kaynağını bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçları incelendiğinde,
etkili öğretimin planlama ve uygulama alt boyutunda; il merkezinde çalışan öğretmenler ile
ilçe merkezinde çalışan öğretmenler arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma
görülmemektedir (p>.05). İl merkezinde çalışan öğretmenler ile kasaba veya köyde çalışan
öğretmenler arasında ise; il merkezinde çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı fark
bulunmaktadır (p<.05). İlçe merkezinde çalışan öğretmenler ve kasaba veya köyde çalışan
öğretmenler kıyaslandığında; ilçe merkezinde çalışan öğretmenlerin planlama düzeylerinin
13
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kasaba veya köyde çalışan öğretmenlerin planlama düzeylerinden yüksek olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır (p<. 05).
Değerlendirme alt boyutunda il merkezinde çalışan öğretmenlerin düzeylerinin, kasaba
veya köyde çalışan öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmektedir (p<.05).
Bu bulgulardan hareketle, kırsal kesimdeki eğitim kurumlarında etkili öğretim
düzeyinin daha düşük olduğu öne sürülebilir. Etkili öğretim düzeyinin, okulun bulunduğu
yerleşim yerine göre farklılaşmasının değişik sebepleri olabilir. İhtiyaç duyulan teknolojik
araç gereçlerin bulunmayışı, fiziki mekân ve yeterli araç-gereç bulunmayışı gibi içinde
bulunulan öğretim ortamıyla ilgili koşulların köylerde ve kasabalarda çalışan öğretmenler
tarafından dikkate alınması, bu sonucun ortaya çıkmasında birinci faktör olabilir. İkinci faktör
ise köy ve beldelerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve çevresel yoksunluk nedeniyle
farkındalık düzeylerinin il merkezinde öğrenim gören öğrencilere göre daha düşük
olabileceğidir. Üçüncü faktör olarak köy ve beldelerde yaşayan velilerin, yeni uygulamalar
konusunda il merkezlerinde oturan veliler kadar bilgi sahibi olmadıklarından, öğrencilerine
gereken maddi ve manevi desteği verememiş olabilecekleridir. Ayrıca öğretmenlerin kendileri
etkili bir öğetim gerçekleştirme hususunda, gerçekten istek duymamış olabilirler. Hiç
kuşkusuz grupların, uygulama düzeylerini, değişik yönlerde etkileyebilecek başka etkenler de
olabilir. Ancak belirtilen etkenlerin gruplar arasındaki görüş ayrılıklarının büyük bir
bölümünü açıklamada yeterli güce sahip olduğu öne sürülebilir.
3. 6. İlköğretim Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Etkili Öğretimi
Gerçekleştirme Düzeyleri
İlköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerinin kıdemlerine göre
farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizine
(ANOVA) ilişkin bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. İlköğretim Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Etkili Öğretimi Gerçekleştirme
Düzeyleri Puanlarına İlişkin n, x, ss değerleri
Boyutlar

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Kıdem

N

X

Std. Sapma

1-5 Yıl

77

39,44

5,53

5-10 yıl

110

40,50

5,11

10-15 Yıl

65

40,33

5,09

15 yıl üzeri

76

43,28

3,97

1-5 Yıl

77

64,50

8,29

5-10 Yıl

110

66,03

7,18

10-15 Yıl

65

66,38

7,58

15 Yıl üzeri

76

69,80

5,17

1-5 Yıl

77

23,07

3,55

5-10 Yıl

110

23,96

3,36

10-15 Yıl

65

24,23

3,76

15 Yıl üzeri

76

25,36

2,78

Tablo 8’de yer alan bulgular incelendiğinde etkili öğretimi gerçekleştirme alt boyutlarından
öğretimi planlama alt boyutunda en yüksek ortalamanın “15 yıl ve üzeri” kıdeme sahip
öğretmenlere ait olduğu ( X =43,28) görülmektedir. Bunları sırasıyla X =40,50 ortalama ile
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“5-10 yıl” arası kıdeme sahip olan öğretmenler, X =40,33 ortalama ile “10-15 yıl” arası
kıdemdeki öğretmenler ve X =39,44 ortalama ile “1-5 Yıl” arası kıdeme sahip öğretmenlerin
izlediği görülmektedir.
Uygulama alt boyutunda X =69,80 ile “15 yıl üzeri” kıdeme sahip öğretmenlerin en
yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bunları sırasıyla; X =66,38 ortalama ile
“5-10 yıl” arası kıdeme sahip öğretmenler, X =66,03 ortalama ile “10-15 yıl” arası kıdemdeki
öğretmenler, X =64,50 ile “1-5 yıl” arası kıdeme sahip öğretmenlerin izlediği görülmektedir.
İlköğretim öğretmenlerinin etkili öğretimi gerçekleştirme alt boyutlarından öğretimi
değerlendirme alt boyutunda en yüksek ortalamaya X =25,36 ile; “15 yıl üzeri” kıdeme sahip
öğretmenlerin sahip oldukları görülmektedir. X =24,23 ortalamanın “10-15 yıl” arası
kıdemdeki öğretmenlere ait olduğu, “5-10 yıl” arası kıdemde yer alan öğretmenlerin
ortalamalarının X =23,96 ve en düşük ortalamanın X =23,07 ile “1-5 yıl” arası kıdeme sahip
öğretmenlere ait olduğu gözlenmektedir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, değerlendirme
alt boyutunda en düşük ortalamaya sahip katılımcılar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum,
öğretmen olabilmek için formasyon derslerinden ölçme ve değerlendirme dersini aldıkları ve
atanabilmek için yüksek puanlar alacak kadar ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip
oldukları düşünülen öğretmenlerin, bu bilgilerini mesleğin ilk yıllarında sınıflarına
yansıtamadıkları düşüncesini akla getirmektedir. İlerleyen kıdemle birlikte öğretmenlerin
değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Bu durum,
kıdem değişkeni ile etkili öğretim arasında bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.
Grupların puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla
yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 9’da verilmiştir
Tablo 9: İlköğretim Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Etkili Öğretimi Gerçekleştirme
Düzeylerine ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları
Boyutlar
Planlama

Uygulama

Yerleşim Birimi
Gruplar arası

635,42

Grup içi

8018,67

Toplam

8654,09

Gruplar arası

Gruplar arası

1154,83
16546,5
2
17701,3
6
205,48

Grup içi

3690,61

Toplam

3896,09

Grup içi
Toplam

Değerlendirme

KT

Sd

F

P

8,55

,001

3
384325
94
51 07
328

7,53

,001

3
68325
49

6,01

,001

3
211325
80

KO

24 74
328

11 39
328

Tablo 9. incelendiğinde; etkili öğretimi planlama,
uygulama ve değerlendirme alt
boyutlarında, öğretmenlerin mesleki kıdemleri açısından farklılaşmayı ortaya koymak
amacıyla hesaplanan F değerleri sırasıyla; (F=,001 p<.05), (F=,001 p<.05) ve (F=,001 p<.05),
.05 düzeyinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Planlama,
uygulama ve değerlendirme alt boyutlarında ortaya çıkan farklılaşmaların kaynağını bulmak
amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, etkili öğretimin planlama alt boyutunda; 15 yıl
ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin düzeylerinin, 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerden
anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p <.05). Aynı şekilde 15 yıl ve üzeri kıdeme
sahip öğretmenlerin planlama düzeylerinin, 5- 10 yıl ve 10- 15 yıl arası mesleki kıdeme sahip
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öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p <.05). Bununla birlikte; 1- 5
yıl, 5- 10 yıl ve 10 – 15 yıl arası kıdemdeki öğretmenlerin planlama düzeyleri arasında
anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülmemektedir (p >.05).
Etkili öğretimin uygulama alt boyutuna ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde; 15
yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin planlama düzeylerinin, 1-5 yıl; 5-10 yıl ve 10–15 yıl
arası kıdeme sahip öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (p<.05).
Planlama alt boyutunda olduğu gibi, uygulama alt boyutunda da 1- 5 yıl, 5- 10 yıl ve 10 –15
yıl arası kıdemdeki öğretmenlerin planlama düzeyleri arasında anlamlı düzeyde bir
farklılaşma görülmemektedir (p >.05).
Değerlendirme alt boyutunda ise; 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin
değerlendirme düzeylerinin 1- 5 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden anlamlı
düzeyde yüksek olduğu anlaşılmaktadır (p<.05). Ayrıca 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip
öğretmenlerin değerlendirme düzeylerinin, 5-10 yıl arası kıdemdeki öğretmenlerden de
anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte; 15 yıl ve üzeri mesleki
kıdemdeki öğretmenlerin değerlendirme düzeyleri ile 10-15 yıl arası kıdeme sahip
öğretmenlerin değerlendirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir (p >
.05).
Benz, ilk, orta ve yüksek öğretimde görev yapan öğretmenlerin, öğrencileri üzerindeki
etkilerini karşılaştırmalı olarak incelemeye çalıştığı, “Eğitimde Geliştirilebilir İlişkiler” adlı
araştırması sonucunda, her öğretmen grubu için farklı etkililikler gözlemiştir. Buna göre:
güdüleme konusunda deneyimli sınıf öğretmenleri, stajyer sınıf öğretmenleri ile kolej ve
fakülte öğretmenlerinden daha düşük etkililik göstermektedirler. Ancak, güdüleme konusunda
yetersiz olmalarına karşın, deneyimli sınıf öğretmenleri, planlama ve değerlendirme ile ilgili
konularda, diğer gruplara kıyasla daha yüksek etkililik göstermektedir (Benz, 1992:274-285).
4. Sonuç ve Öneriler
İlköğretim öğretmenlerinin öğretim etkinliğini gerçekleştirme düzeylerinin, çeşitli
değişkenler açısından da incelenmesi amacıyla desenlenen bu araştırma, Kayseri İlinde görev
yapan 328 ilköğretim öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğretimi planlama bölümü etkinliklerini
%82’oranında, öğretimi uygulama boyutundaki etkinlikleri, %92 oranında, öğretimi
değerlendirme boyutundaki etkinlikleri ise %50 oranında yeterli düzeyde gerçekleştirdikleri
bulunmuştur.
Cinsiyet değişkeninin, planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarındaki
maddeleri gerçekleştirme yeterliği açısından önemli bir değişken olmadığı belirlenmiştir.
Devlet okullarında çalışan öğretmenler ile özel okullarda çalışan öğretmenlerin, öğretimi
planlama, uygulama ve değerlendirme alt boyutundaki maddeleri gerçekleştirme düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin
planlama boyutundaki maddeleri gerçekleştirme yeterlikleri, diğer branşlara ait
öğretmenlerden anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Planlama ve değerlendirme boyutlarındaki
etkinlikleri gerçekleştirme yeterlikleri, diğer branşlardaki öğretmenlerden anlamlı bir şekilde
farklılaşan sınıf öğretmenlerinin bu farklılığı, uygulama alt boyutundaki ifadeler için anlamlı
değildir. İl merkezinde çalışan öğretmenler ile ilçe merkezinde çalışan öğretmenler arasında
planlama ve uygulama boyutları açısından, anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunmazken,
kasaba veya köyde çalışan öğretmenler arasında, anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur.
Değerlendirme alt boyutunda il merkezinde çalışan öğretmenlerin düzeylerinin, kasaba veya
köyde çalışan öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
15 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin planlama ve uygulama düzeylerinin, 5- 10
yıl ve 10- 15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu
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sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte; 1- 5 yıl, 5- 10 yıl ve 10 – 15 yıl arası kıdemdeki
öğretmenlerin planlama düzeyleri arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunmamıştır.
Değerlendirme alt boyutunda ise; 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin
değerlendirme düzeylerinin 1- 5 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden anlamlı
düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin
değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin, 5-10 yıl arası kıdemdeki
öğretmenlerden de anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte; 15
yıl ve üzeri mesleki kıdemdeki öğretmenlerin değerlendirme düzeyleri ile 10-15 yıl arası
kıdeme sahip öğretmenlerin değerlendirme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma
bulunmamıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan ilköğretim öğretmenlerinin; öğretim
etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme açısından, etkili ve başarılı bir yaklaşım
izledikleri ifade edilebilir. Öğretmenlerin etkili öğretimi gerçekleştirme düzeylerine ilişkin
elde edilen bulgular; sınıf içerisinde gerçekleşen eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini
ortaya koyarken; bu konuda öğretmenlerin sahip olduğu kişisel ve mesleki yeterlik algısının
önem taşıdığı görülmektedir.
Bununla beraber, meslekte uzun yıllar geçirmiş öğretmenlerin planlama, uygulama ve
değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin yüksek olması; gerek hizmet içi
eğitim gerekse mesleki deneyimlerin öğretmen yeterlilikleri üzerinde etkili olduğunun bir
ifadesidir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç ışığında; öğretmenlerin etkili öğretim
gerçekleştirmek için, meslekte uzun yıllar geçirmelerinin beklenmemesi ve bu becerilerin
deneme-yanılma yoluyla kazanılmasına fırsat verilmemesi gerekmektedir. Buradan hareketle,
öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine yönelik imkânlar sunulması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Araştırmada kasaba veya köy öğretmenlerinin öğretim etkinliğini gerçekleştirme
becerilerinin diğer yerleşim birimlerindeki öğretmenlere göre düşük olması sonucu ise;
kasaba veya köy okullarında gerçekleşen eğitim- öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli
olmadığının bir ifadesidir. Ulaşılan sonuç, kasaba veya köy okullarının fiziki şartlar ve
çevresel faktörler açısından yetersizliğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Araştırma sonuçlarına göre; eğitim- öğretim amaçlarının gerçekleşmesinde, sürece
dâhil olan tüm değişkenlerin işlevsel ve verimli hale getirilmesi, eğitim sistemini oluşturan
her sistemin kendi içerisinde iyileştirilmesi ve amaca hizmet edecek düzeye getirilmesi
gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Sistemin temel değişkenlerinden olan öğretmen, okul,
öğretim programları gibi etkenlerin, bilgi toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye
ulaştırılması; eğitimin uzak, genel ve özel olmak üzere tüm hedeflerinin gerçekleştirilmesine
katkı sağlayacaktır.
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PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Selami GÜNEY*

Nur DİLBAZ ALACAHAN†

Öz
Para politikasının reel ekonomiyi etkilediği kanallar parasal aktarım mekanizması
olarak bilinmektedir. Aktarım mekanizmalarında fiyat yapışkanlıkları son derece önemlidir.
Fiyat yapışkanlıklarının olduğu modellerde paranın yanlı olduğu, aksi takdirde paranın yansız
olduğu belirtilmektedir. Literatürde para politikasının reel ekonomiyi kısa dönemde mi yoksa
uzun dönemde mi etkilediği konusunda tartışmalar olsa dahi, kullanılan aktarım
mekanizmalarının geleneksel faiz oranı kanalı, varlık fiyatları kanalı, diğer varlık fiyatları
kanalı, kredi kanalı ve beklenti kanalı olduğuna yönelik fikir birliği vardır. Ancak gerek
Türkiye için gerekse diğer ülkeler için bu aktarım mekanizmalarının farklı dönemlerde
taşıdıkları önem konusunda tartışmalar devam etmektedir. Çalışma bir literatür çalışması
olup, öncelikle çalışmada parasal aktarım mekanizmaları tanımlanmakta ve Türkiye için
değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Para ve Kredi Görüşü, Aktarım Mekanizmaları, Türkiye
MONETARY TRANSMISSION MECHANISM AND TURKEYEVALUATION
Abstract
The channels in which monetary policy affects the real economy are known as monetary
transmission mechanism. Sticky prices have vital importance in transmission mechanisms. It
is stated in models with sticky prices that the money is biased, otherwise the money is
impartial. Although there are arguments in literature regarding whether the monetary policy
affects the real economy in short tremor long term, there is a consensus regarding the
transmission mechanisms used have traditional interest rate channel, asset prices channel,
*
†

Erzincan Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi slmguney@hotmail.com
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü n_dilbaz@hotmail.com

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

other asset prices channel, credit channel and expectation channel. However, arguments about
the importance these transmission mechanisms carry in different periods both for Turkey and
other countries continue. The study is a literature study and monetary transmission
mechanisms are defined in the study firstly and then an evaluation is made for Turkey.
Keywords: Money and Credit View, Monetary Transmission Mechanism, Turkey
1.GİRİŞ
Para politikasının en önemli parçası; para politikasının ekonomiyi etkilemesinde aracılık
görevini üstlenen parasal aktarım mekanizmalarıdır.Parasal aktarım mekanizmaları, geçmişten
günümüze paranın yansız mı ya da yanlı mı olduğu tartışmalarından doğmuştur. Klasiklerde
kısa ve uzun dönem ayrımı yapılmadan paranın yansız (parasal büyüklükler reel büyüklükleri
etkilemez, reel büyüklüklerin oluşumunda reel faktörler etkilidir) olduğu ileri sürülürken,
Keynes’te kısa ve uzun dönem ayrımı yapılmadan paranın yanlı olduğu belirtilmiştir. Paracı
yaklaşıma göre; para kısa dönemde yanlıdır. Şayet para kısa dönemde yanlı ise ve uzun
dönem kısa dönemlerin birleşmesinden meydana geliyor ise, para miktarının muntazam bir
şekilde artırılması ile para uzun dönemde de yanlı olabilmektedir. Hiçbir zaman para süper
yansız olmamaktadır. Yeni klasiklerde ise; ekonomik dengelerreel (nispi) fiyatlar tarafından
belirlenmektedir. Parasal faktörler özel haller dışında fiyatları değiştiremez. Reel fiyatlardaki
değişimlerin sonucu olarak belirlenen istihdam, üretim, reel milli gelir düzeyi gibi reel
büyüklüklerin oluşumunda parasal faktörlerin ağırlıklı etkisi yoktur.
Günümüz ekonomisinde para arzı kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Çünkü para
arzı reel kesimi etkileyerek çeşitli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Değişen para miktarının reel
kesim üzerinde yarattığı sonuçların incelenmesi aktarım mekanizması ile açıklanmaktadır.
Fakatbu açıklanabilme durumu net olmadığı için literatürde aktarım mekanizması bir siyah
kutu (blackbox) olarak nitelendirilmektedir. Parasal aktarım mekanizmaları, geleneksel faiz
oranı kanalı, varlık fiyatları kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı (döviz kuru, hisse senedi
kanalı), kredi kanalı ve beklenti kanalı olmak üzere beş çeşit olarak gösterilse de bu kanalların
çalışması ile ilgili çok az fikir birliği bulunmaktadır.Ancak konu ile ilgili yapılan çalışmaların
genelinde para politikasının kısa dönemde reel değişkenleri etkilediği fakat fiyat ve ücretleri
rijit olduğundan dolayı etkileyemediği, uzun dönemde ise sadece fiyatları etkilediği
belirtilmiştir.
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2.PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARI
Parasal aktarım mekanizmaları para politikası aracılığıyla işleyen bir değil birden çok
kanala sahip olduğu için kompleks ve enteresan bir konudur. Bu aktarım geniş anlamlı para
talebi ve arzı veya rezerv piyasası aracılığıyla açık piyasada başlamaktadır (Kuttner ve
Mosser 2002:16). Mekanizma para politikasının toplam çıktı ve harcamaları hangi yollarla ve
ne ölçüde etkilediğini göstermektedir (Mishkin1992: 657-658). Aktarım mekanizması
Keynesyen ve Neoklasik (Wicksell) yaklaşımlara göre faizler aracılığıyla dolaylı yoldan
olmaktadır. Para miktarındaki değişmeler fon piyasasına uğramaktadır. Oradan reel piyasalara
intikal etmektedir. Wicksell doğal faiz oranının parasal genişlemeden etkilenmediğini
söylemektedir. Ayrıca kredi piyasasında arz ve talebe göre belirlenen kredi faizinden (piyasa
faiz oranı) de bahsetmiştir. Parasal genişleme ile piyasa faizi düşmektedir. Tasarruflar
azalmaktadır. Bankacılık kesimi fon sağlamaktadır. Yatırım harcamaları artar, toplam talep
artar. Toplam talebin artması fiyatları artırmaktadır. Bankacılık kesiminin tuttuğu para miktarı
azalmaktadır. Piyasa faizleri artar. Doğal faiz oranı=piyasa faiz oranı olmaktadır. Monetarist
yaklaşıma göre ise para stoku ve para talebine bağlı olarak dolaysız yoldan gerçekleşmektedir.
Para miktarındaki değişmeler ile harcamalar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Para miktarı
artarsa harcamalar artar. Finansal aracıların rolünü göz ardı etmektedir.
Parasal aktarım kanalları ile merkez bankasının kontrolü altında faiz oranlarını azaltarak
ya da para arzını artırarakpolitika araçlarını ayarlaması yoluyla genişletici bir para politikası
stratejisi uyguladığı varsayılmaktadır. İlk aktarım mekanizması faiz oranları kanalı olarak
gözükmektedir. Genişletici bir para politikası sırasıyladayanıklı mallar üzerindeki tüketim
harcamalarını, konut yatırımlarını ve iş dünyasındaki yatırımları etkileyen uzun dönemli reel
faiz oranlarının azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca toplam talepteki kayma toplam çıktı ve
fiyatlara da yansımaktadır.Literatürde beş parasal aktarım mekanizması tanımlanmaktadır.
2.1. Geleneksel Faiz Oranı Kanalı
Ekonominin

para

politikasına

nasıl

bir

tepki

verdiğini

gösteren

aktarım

mekanizmalarından biri faiz oranı kanalıdır. Para politikasındaki değişmeler bir merkez
bankasının kısa dönem faizleri etkileyebilmek için banka rezerv arzlarını değiştirdiği zaman
başlamaktadır (Sellon2002:6).
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Bu durumda bankaların sermayeleri, bankaların ödünç verme durumlarında yaşanan
parasal şokların etkilerini değiştirebilmektedir. Bankaların ödünç verme kararları ise
bankaların finansal yapılarından bağımsızdır. Bankalar verilen fırsatları finanse etmeye
gönüllü yatırımcılar bulabildikleri zaman sermaye miktarları ödünç verme ile ilgili değil
aktarım mekanizmaları ile ilişkilendirilmektedir (Heuvel 2002:259).
Merkez bankası para arzını artırdığında kişiler tahvil alımına yönelmektedirler, tahvil
fiyatı yükselmekte ve faiz oranları düşmektedir. Faizlerdeki düşüşler yatırımları artırarak,
çarpan etkisi sonucu milli gelirde de bir büyüme sağlamaktadır.
Bu aktarım mekanizmasının makroekonomide birkaç bağlantısı bulunmaktadır.
Nominal ve reel faizlerdeki ilişki ücret ve fiyat katılıklarına dayalı teoriler tarafından ve
nominal fiyat rijitliklerinin olduğu Phillips Eğrisi ile açıklanmaktadır. Aslında faiz oranları
kanalının kaynağında Keynesyen bakış yatmaktadır(Loayza ve Schmidt-Hebbel 2002: 4).
Bu kanal Keynesyen görüşe dayalı olarak IS-LM modelini içermektedir. IS-LM modeli
Keynes’in görüşlerini, geleneksel iktisatçıların görüşleri ile karşılaştırmak üzere Hicks
tarafından geliştirilmiştir, daha sonra diğer iktisatçılar tarafından genişletilmiştir. Örneğin
para arzı genişlediğinde faizler düşmekte, düşen faizler ise yatırımlar yanında tüketim
harcamalarını da uyarmaktadır. Keynes’te sadece yatırımlar uyarılmaktadır. Para arzı
artırılırken örneğin konut sektöründeki fiyatlar aşırı şişerse herkes paraya olan talebi
artırmaktadır. Bu durumda konut sahipleri ellerindeki evleri düşük fiyattan çıkarmaya
çalışmaktadır. Merkez bankası konut fiyatlarına bakarak para arzını artırıp, artırmamaya karar
vererek ona göre para politikası uygulamaktadır. Faiz oranı kanalında finansal kurumlar
bilançoları varlık yanıyla ekonomide işleve sahip değildirler. Bankalar bilançolarının pasif
yönüyle ekonomide özel bir işleve sahiptirler.
2.2. Varlık Fiyatları
Varlık fiyatları kanalı hisse senedi fiyatları, konut ve arazi fiyatları kanalından ibarettir.
Hisse Senedi Kanalı ise Tobin’in Q Teorisini ve Servet Etkisi Kanalını içermektedir. Tobin’in
Q

Teorisi’ndeTobin

Keynes’in

görüşlerine

katılmakta

ancak

likidite

tuzağını

onaylamamaktadır. Artık hükümet para arzını artırarak faizleri düşürerek harcamaları
etkileyememektedir. Tobin’e göre insanlar servetlerini değerlendirirken rasyonel davranırlar.
Getiriye ve riske bakarlar. Özel sektör kendi finansal varlık çıkarır ve alır. Bunlar özel
4
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sektörün net finansal servetini artırmaz. Net serveti değiştiren dış paradır. Bir kişinin %50
finansal varlık, %50 maddi varlık alarak bir portföy kurduğu düşünülürse; Devletin para arzını
artırması durumunda kişi tahvil alır. Tahvil fiyatı artar, ilk aşamada finansal varlık portföyü
içinde faiz getirmeyen kâğıdın değeri artmıştır. Tahvil fiyatı artar, piyasa faizi düşer
böylelikle para arzı artışı bir sonuç yaratmıştır. İkinci aşamada tahvil aldıkları için finansal
portföy büyümüştür. Risk artmıştır. Finansal portföyden maddi varlıklara geçiş yapılacaktır.
Kişi konut talep eder. Hisse senedi fiyatları yükselir, fiyatlar artar. Hisse senetleri satılarak
fabrika kurulabilir reel kesim etkilenmiş olur. Para yanlıdır. Tobin paranın önemli olduğunu
söylüyor ancak para politikasından uzak durulması gerekliliğini vurguluyor. Para politikasının
etkisi ne zaman ortaya çıkar ve kontrol edilebilir mi gibi sorulardan dolayı maliye politikası
önem kazanıyor. Servet Etkisi Kanalı’ndabirinci aşamada emisyonun artması ile kişiler tahvil
almaktadır, tahvil fiyatı artmakta ve faizler düşmektedir. Kişilerin finansal varlıklarının
getirisi de düşmektedir. Bu da maddi varlıklar portföyünde yatırımların cazibesini
artırmaktadır. Finansal aktifler ile maddi aktifler arasında henüz bir ikame söz konusu
değildir. İkinci aşamada emisyon artışı ile finansal portföyün değeri yükselmiştir. Bu durum
riski artırır. Bozulan risk yapısını düzeltmek üzere yatırımcılar finansal varlıkların bir kısmını
maddi varlıklar ile değiştirir. Ya da kamu kesimi tahvil ve bono piyasaya çıkartır. Kişilerin
bunları alabilmesi için faizlerin yüksek olması gerekir. Faizler artar, kişiler tahvil ve bono
alırlar. Finansal portföylerin riski artar. Finansal portföyden maddi varlıklar portföyüne ikame
başlar. Maddi varlık tutmak cazip hale gelir. Yatırımlar güçlenir. Burada getiri etkisi daraltıcı,
servet etkisi genişletici rol oynar.
Varlık fiyatları kanalı TobinQ’su aracılığıyla genişletici para politikası sonucu
yatırımları daha çekici hale getiren toplam talebi artıran daha yüksek equity fiyatlara neden
olmaktadır. Daha yüksek equity fiyatlar ise tüketimi artıran zenginliği gerekli kılmaktadır.
Artan para arzı ile equity fiyatlar arasındaki bu bağlantı monetarist ve keynesyen düşünce
tarafından tartışmalara neden olmaktadır (Loayza ve Schmidt-Hebbel 2002: 5).
Konut ve arazi fiyatları kanalına göre genişletici bir para politikası sonucu konut ve
arazi fiyatlarında artış yaşanmaktadır. Bu ise hane halkında servet artışına neden olmaktadır.
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2.3. Diğer Varlık Fiyatları Kanalı
Diğer varlık kanalları döviz kuru kanalını içermektedir. Döviz kuru kanalı hem toplam
talep hem de toplam arzın etkileriyle çalışmaktadır. Talep yönünden bakıldığında; ulusal faiz
oranlarındaki düşme, ulusal paranın değerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda
daha yüksek net ihracat ve daha güçlü toplam talep oluşmaktadır. Arz yönünden bakıldığında
ise; ulusal paranın değer kaybı ile ithal edilmiş malların ulusal fiyatları artmakta ve enflasyon
olgusuyla karşılaşılmaktadır (Loayza ve Schmidt-Hebbel 2002: 5).
Döviz kuru kanalında hükümet para arzını yüksek azaltır, faizler artar. Bu durumda
dışarıdan döviz girişi olmaktadır. Döviz arzı artar. Döviz fiyatı düşer. Türk Finansal varlıklar
cazip hale gelir. TL’ye talep artar. TL’nin fiyatı yükselir. İhracat azalır. Dövizle borçlanmış
olanlar kar ederler. Borç yükü azalır. Servet etkisi yaratılmış olur.
2.4. Kredi Kanalı
Kredi kanalı bankaların ve diğer finansal aracıların ödünç verirken yaptığı değişiklikleri
vurgulamaktadır. Kredilerdeki niceliksel ölçümler ve nakit akışları kredi kanalının girdisi için
önemlidir (Taylor 2002:23).Kredi kanalı ekonomide finansal sektör ile reel sektör arasında
bağlantı sağlamaktadır.
Kredi kanalında beş farklı aktarım mekanizması vardır. Bunlar banka kredi kanalı,
bilanço kanalı, nakit akım kanalı, beklenilmeyen fiyat seviyesi kanalı ve hane halkı likidite
etkisi kanalıdır.Banka Kredi Kanalıküçük ve orta ölçekli kurumlar kredi kanalına
mahkûmdurlar. Bunlar banka bağımlısıdırlar. Harcamaları banka kredilerine çok duyarlıdır.
Yeni Keynesciler bu kanala önem vermektedirler.
Banka kredi kanalının işlerlilik kazanabilmesi; banka bilançolarının para politikasına
karşı duyarlı olmasına ve ayrıca dış finansman açısından banka kredisine bağımlı olan
firmaların reel harcamalarının da kredi olanaklarındaki değişmelere karşı duyarlı olmasına
bağlıdır (Farinha ve Marques 2001:8).
Bilanço Kanalı bilanço varlıklarındaki değişmelere önem verilmektedir. Para arzı artar,
faizler düşer, toplam talep artar. Çeşitli kurumların aktiflerindeki varlıkların değeri
yükselmektedir. Firmaların değeri yükselir. Bankalar bu firmalara daha fazla kredi açarlar.
Para politikasının dış finansman primi üzerinde sistematik etkileri olduğunda ve dış
finansman primi toplam çıktı üzerinde bir etkiye sahip olduğunda bilanço kanalı işlerlik
6
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kazanabilmektedir (Holtemoller 2002:4).Daraltıcı bir para politikası uygulanması sonucunda
faiz oranları yükselir ve firmanın net akışı azalır ayrıca yükselen faizlerle varlık fiyatlarının
düşmesi borçlanan kişinin maddi teminatlarının değerini azaltmaktadır. Böylece tüketici
harcamalarının da sınırlandığı görülmektedir. Ters seçim sorunu ve ahlaki tehlike ile
yatırımları finanse edecek kredi miktarı düşmektedir (Nualtarance 2001:2).
Nakit Akım Kanalı nakit alımları, firmanın nakit girişi ve çıkışları arasındaki ilişkiyi
ifade etmektedir. Genişletici para politikası ile firmaların nakit alımları olumlu
etkilenmektedir. Likit akışları kolaylaşmaktadır. Bankalar bunlara daha kolay kredi
vermektedir.Beklenilmeyen Fiyat Seviyesi Kanalı para arzı artar, fiyatlar genel düzeyi artar.
Ekonomide bazı varlık fiyatları yükselir. Bu durumda kredi alına bilirliği fazlalaşır.Hane halkı
Likidite Etkisi Kanalı para arzı azalır. Faizler artar. Hane halkının nakit akımları olumsuz
etkilenir. Tüketim harcamalarının kısılmalarına neden olabilir.
Banka kredi kanalına göre; para politikası bankaların kredi arzları üzerinde ve
böylelikle direkt reel ekonomi üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü bankaların kredi arzları
rezerv gerekliliği taşıyan yükümlülüklerinin bir parçasıdır (Heuvel 2002:258).Bankalar
daraltıcı bir parasal şok karşısında kredi arzlarını sınırlandırarak kredi kanalını
çalıştırmaktadırlar. Sınırlandırılan kredi arzı sonrasında banka kredisine bağımlı firmalar
yatırım ve harcama kararlarını değiştirecekler ve ekonomide çıktı düzeyini azaltmış
olacaklardır.
2.5. Beklenti Kanalı
Bu kanal para politikasının etkinliğini artırdığı için literatürde parasal aktarım
mekanizmaları içeresine alınmıştır. Para politikasının gelecek tutumu hakkında özel sektör
beklentilerine bağlıdır. Gelecekteki oluşacak olan koşul ve olaylar hakkında iktisadi ajanların
tam bir öngörüde bulunamaması gerek hane halklarını gerekse iktisadi kurumları çeşitli
beklentiler içerisine sokmaktadır. Belirsizlik ortamında beklentiler uygulanacak olan para
politikasının önceden bilinmesine, geçmiş deneyimlere, elde edilen bilgilere dayalı
olmaktadır. Para politikasının önceden bilinerek doğru bir şekilde anlaşılması beklentileri
olumlu yönde etkileyerek para politikasının etkinliğini artırmaktadır.
Beklenti kanalına göre tüm değişkenler zamanlar arası bir anlama sahip olup, ileriye
dönük bir yolu (forward-looking) izlemektedir. Bu ileriye dönük yol ekonomideki gelecek
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şoklara yönelik kurum beklentilerine ve merkez bankasının bu beklentilere nasıl bir tepki
göstereceğinden etkilenmektedir (Loayza ve Schmidt-Hebbel 2002:6).Ayrıca finansal
piyasalarda beklentiler son derece önemlidir. Bu nedenle hangi beklenti modelinin en iyi
olduğu konusunda bir anlaşmazlık vardır (Taylor 2002:24).
Tablo.1Para Politikası Kuralı ve Aktarım Mekanizmaları

Kaynak:Norman Loayzave KlausSchmidt-Hebbel “
MonetaryPolicyFunctionsAndTransmissionMechanisms: An Overview” CentralBanking, Analysis,
andEconomicPoliciesBook Series, in: Norman Loayza&KlausSchmidt-Hebbel& Norman Loayza (Series Editor)
&KlausSchmidt-Hebbel(Series (ed.), MonetaryPolicy: Rules andTransmissionMechanisms, edition 1, volume 4,
chapter 1, 2002, p:2 Central Bank of Chile.

Tabloda

para

politikası

kuralı

ile

aktarım

mekanizmaları

arasındaki

ilişki

gösterilmektedir. Merkez bankası politika kuralına dayalı olarak ele alınan politika durumu
direkt olarak para ve varlık piyasalarına geçmektedir. Bu piyasalardaki değişmeler sırasıyla
mal ve işgücü piyasasını etkileyerek sonunda toplam çıktı ve fiyat düzeyine de yansımaktadır.
Sonuç olarak cari dönemdeki değişmeler, öngörülmüş çıktı ve enflasyon uygulanacak olan
para politikası kuralını belirlemektedir (Loayza ve Schmidt-Hebbel 2002: 2).
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3. TÜRKİYE’DEKİ PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARI
3.1. Para Görüşü
Keynes’te para görüşü iki aktifli basit finansal portföy teorisine dayanmaktadır. Genel
Teori’de insanların para tutması ya da tahvil alması ve bu iki varlık arasında tam ikame
varsayımının geçerli olması Keynes’in yaptığı analizi sınırlamaktadır. Keynes’in Likidite
Tercihi Teorisi bir Para Talebi Teorisi’dir. Toplam likiditeyi ölçmenin zorluğu nedeniyle
faizlerle ilgilenilmiş bu durum para politikası aracılığıyla toplam talep faizlere duyarlı
olmaktadır (Neumann 1995:139).Keynes faiz oranları düşük iken para tutulması (para talebi
artar), faiz oranları yüksek iken, tahvil alınmasını (para talebi azalır) öngörmektedir.Paracı

yaklaşımda para miktarı önemlidir. Çünkü parasal şoklar pek çok varlığı cari ve beklenen
değerini etkilemektedir. Para hariç tüm değerlerin ikamesi vardır. Varlıkların tercih
edilebilirliği alternatif maliyetleriyle ilgilidir. Para talebi faize karşı duyarsızdır. Para görüşü
faiz oranı kanalı, varlık fiyatları kanalını ve diğer varlık fiyatları kanalını kapsamaktadır.
3.1.1. Faiz Oranı Kanalı
Faiz oranı kanalı para politikasının kısa dönemde faiz oranları üzerinde etkili olduğu
varsayımına dayalıdır. Fiyatların rijitliği kısa dönem nominal faizlerin uzun dönem reel
faizleri değiştirmesine neden olmaktadır. Uzun dönem reel faizler ise yatırım kararlarını ve
reel üretimi etkilemektedir.Ancak nominal faiz ile reel faizin eşzamanlı olmaması faiz
oranlarından reel üretime olan nedenselliği tartışmalı hale getirmektedir(Öztürkler ve
Çermikli 2007:58). Türkiye’de faiz oranlarının sanayi üretimi üzerinde etkisinin daha fazla
olduğu görülmektedir. Faiz oranına verilen şoklara sanayi üretim endeksi güçlü tepki
vermektedir.
3.1.2. Varlık Fiyatları Kanalı
Hisse Senetleri Fiyatları Kanalı Para politikası firmaların ihraç ettikleri hisse senetleri
fiyatlarını etkileyerek, firmanın yatırım kararı üzerinde söz sahibi olabilmektedir. Bu durum
TobinQ’su ile açıklanabilmektedir. Kişiler hem para hem tahvil tutabilmektedirler. Para talebi
fonksiyonuna risk faktörü eklenmiştir. Portföy finansal ve maddi varlıklardan oluşmaktadır.
Para talebi değerin arzındaki artışa, getirisine ve risk faktörüne bağlıdır. Q değeri firmanın
piyasa değeri/sermayenin yenileme maliyetidir. Bir firmanın sahip olduğu “Q” değeri piyasa
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faiz oranından büyük ise, firma yeni sermaye malı veya yeni üretim tesisi gibi yatırımları hisse
senedi ihraç ederek finanse edebilecektir. Genişletici bir para politikası sonucunda faizler düşecek
kişiler tahvil yerine hisse senedi alımına yöneleceklerdir. Bu durumda hisse senedi fiyatları
yükselecektir. Firmanın sermaye maliyeti azalacaktır. Aynı zamanda hane halkının da toplam
servet miktarı artacaktır. Türkiye’de hisse senedi piyasası fazla gelişmemiştir. Bu nedenle bu

kanal fazla etkili olamamaktadır.
3.1.2. Diğer Varlık Fiyatları Kanalı
Döviz Kuru Kanalı
Yurtiçi faiz oranlarındaki bir değişme, yurtiçi finansal varlık çekiciliğini değiştirerek,
ulusal paranın değerinde artış/azalış oluşturmaktadır. Bu durumda ise net ihracat ve reel
üretim değişmektedir. Yönü konusunda tartışmalar olsa da döviz kuru ile faiz oranları
arasında bir bağlantının olduğu kabul edilmektedir.
Faiz oranının para talebinin belirleyicilerinden biri olması döviz kuru ile arasında pozitif
yönlü bir ilişkinin doğabilmesine de imkân vermektedir (Karaca 2005:3).
Gündüz (2001) Öztürkler (2002), Erdoğan ve Yıldırım (2008), Büyükakın, Cengiz ve
Türk (2009) ve Örnek (2009) Türkiye üzerine yaptıkları çalışmalarda, döviz kuru kanalının
geçerli olduğu yönünde sonuçlar elde etmişlerdir. Çiçek (2005) ve Kasapoğlu (2007) döviz
kuru kanalının enflasyon üzerinde etkili olduğu, ancak hasılayı etkileyecek düzeyde olmadığı
yönünde bulgular elde etmişlerdir.
Türkiye’de döviz kuru kanalının üretim seviyesi üzerinde belirleyici olmadığı, ancak
fiyatlar genel seviyesini önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılabilir. Döviz kuru şokları ithal
girdilerin ve nihai malların fiyatlarını artırarak, hem doğrudan hem de maliyet yönlü fiyat
artışlarına sebep olmaktadır.
3.2. Kredi Görüşü
Kredi görüşü geleneksel faiz oranı kanalının açıklarını gidermek için ortaya atılmıştır.
Kredi görüşü ile finansal piyasalarda asimetrik enformasyondan bahsedilerek bu sorunun en
aza indirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kredi piyasasında asimetrik enformasyon
fon talep edenin fon arz edenden yatırım projesi ve projenin getirisi hakkında daha fazla
bilgiye sahip olmasıdır. Geleneksel faiz oranı kanalını geliştiren bir mekanizma olmuştur.
Kredi faiz oranlarındaki değişmenin, piyasa faiz oranlarındaki değişmeden daha fazla olması
10
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durumunda kredi mekanizmasının işlediği söylenebilmektedir. Sıkı bir para politikasının
uygulanması ile verilen banka kredi miktarının azalması söz konusudur. Bu durumda banka
kredi oranları piyasa faiz oranlarından daha fazla değişmiş olmaktadır. Kredi görüşü ise
bilanço ve banka kredileri kanalından oluşmaktadır. Bilanço Kanalı bilanço varlıklarındaki
değişmeler sonucu firmaların aktif varlıklarının değeri yükselebilmektedir. Aktif varlıklarının
değeri yükselen firmalara bankalar fazla kredi vermektedir.
Borç alan firmaların bilanço değeri, dış finansman pirimi ve aldığı kredi koşullarından
etkilenmektedir. Bu nedenle firmaların bilanço değerindeki dalgalanmalar yatırım kararını
etkilemektedir (Bernanke ve Gertler1995:12).Türkiye’de tam anlamıyla bu kanalın etkin
çalışmadığı yapılan çalışmalar sonucu ortaya atılmıştır.
Banka Kredileri Kanalı
Banka kredileri üzerine yapılan ilk çalışmayı Yülek (1998) yapmıştır. Var modelini
kullanarak etki-tepki fonksiyonları yardımıyla kredi kanalının kısmen işlerliliğini göstermiştir.
Benzer sonuçlara Gündüz (2001) de ulaşmıştır. Kullandığı değişkenler faiz oranı ve reel döviz
kurudur. Etki-tepki fonksiyonlarıyla varyans ayrıştırma modeline dayalı bir çalışma yapmıştır.
Öztürkler (2002, Çermikli 2007) ise 1986-2001 dönemini kapsayan çalışmasında para
politikası ile banka kredileri ve banka kredileri ile sanayi üretimi arasında ilişkiyi analiz
ederek banka kredi kanalının fazla işlemediğini ortaya atmıştır.
Türkiye için yapılan literatür çalışmalarına bakıldığına kredi kanalının kısmen çalıştığı
görülmektedir. 1990’lı yıllarda bütçe açıklarının kısa vadeli iç borçlarla finanse edilmesi reel
faiz oranlarını yükseltmiş, bankaların yatırımlar için fon sağlamak yerine devlet iç borçlanma
senetlerine yöneltmesi finansal aracılık fonksiyonunu yetirememelerine neden olmuştur. 2001
yılında yaşanan kriz sonrasında, bankacılık sektörünün yeniden yapılanma sürecine
girmesinin de kredi kanalının etkin çalışmasını engellediği düşünülmektedir. Ayrıca firmalar
arasındaki asimetrik enformasyonun varlığı banka kredi kanalının önemini azaltmıştır. Her ne
kadar bankalar firmalar hakkında bilgi toplama konusunda uzmanlaşmış olsalar dahi tam
anlamıyla asimetrik enformasyondan doğan ters seçimi (adverseselection) ve ahlaki tehlikeyi
(moral hazard) ortadan kaldıramamaktadırlar.
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4.SONUÇ
Faiz oranı kanalı ve döviz kuru kanalı tek bir finansal varlığa odaklanmıştır. Fakat
finansal sistemin gelişmiş ve derin olması sonucu ülkelerde parasal aktarım mekanizmaları
çeşitlenmekte ve önemi artmaktadır. Böylelikle para politikasının reel ekonomiyi etkilemesi
kolaylaşmakta ve paranın uzun dönem yanlı olduğu ispatlanma imkânı bulmaktadır.
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5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA
MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Doç. Dr. Ömer ÖZKAN1

Nagihan KARAKAŞ2

ÖZ
5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır; yürürlükten
kaldırdığı 3167 sayılı Çek Ödemelerinin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanunun hemen hemen tüm hükümleri değiştirilmiştir. 5941 sayılı Çek Kanununda
3167 sayılı Kanundan farklı olarak “Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması
önlemlerine katkıda bulunma” amacı da yer almaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi için Çek
Yasasında yeni düzenlemeler yapılmış olup, bu önlemler Bankalar için yeni yükümlülükler
getirdiği gibi Banka personeli için cezai yaptırımlar da öngörmüştür. Çalışmamızda tüm bu
düzenlemeler kapsamında muhatap bankanın ödeme dışında kalan yükümlülükleri
anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çek, Çek Kanunu, Muhatap bankanın ödeme dışı yükümlülükleri,
DRAWEE BANK’S OBLIGATION TO PAY THE CHECK
ABSTRACT
In Turkish Legal System, only the banks are provided the authority to be the addressee in
check. Therefore, the drawee bank holds a great significance and is in the center of
arrangements. In this article, doctrine and the supreme court’s decision will be analyzed in
regard to drawee bank’s obligation to pay according to the Law numbered 5941, the Law
about Modifying the Check Law numbered 6273 and dated 01.31.2012 and the communiqués
issued by the Turkish Central Bank.
Key Words: Check, Drawee Bank, Check Law, Bank’s Obligationto Pay the Check
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GİRİŞ
5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır,
yürürlükten kaldırdığı 3167 sayılı Çek Ödemelerinin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunması Hakkında Kanunun hemen hemen tüm hükümleri değiştirilmiştir. Buna karşılık
3167 sayılı Kanunda yer alan (m. 1/2) “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel
hükümler uygulanır” hükmü yeni Kanunda da korunmuş olup, (m.1/2) Çek Yasasında açıkça
düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanununun Çeklerle ilgili maddeleri uygulanmaya
devam edilmektedir.
Çek Yasasının amaçları (m.1/1)’de belirtilmiş olup, hüküm “çek defterlerinin
içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı
ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin
karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında
uygulanacak yaptırımları belirlemektir” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu amaçlar arasında 3167 sayılı Kanundan farklı olarak “Kayıt dışı ekonominin
denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunma” amacı da yer almaktadır. Bu amacın
gerçekleşmesi için Çek Yasasında yeni düzenlemeler yapılmış olup, bu önlemler Bankalar
için yeni yükümlülükler getirdiği gibi Banka personeli için cezai yaptırımlar da öngörmüştür.
Ayrıca TCMB Kanunda kendine verilen görevi yerine getirerek “Çek Defterlerinin
Baskı Şekline, Bankaların Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme
ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
(Sayı:2010/2 )”i yayınlamıştır. 31.01.2012 tarihli ve 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla da TCMB
tarafından 2012/2 sayılı Tebliğ ile gerekli uyarlamalar yapılmıştır.
Çalışmamızda tüm bu düzenlemeler kapsamında muhatap bankanın ödeme dışında
kalan yükümlülükleri anlatılacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
BANKANIN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. BANKALARIN BASİRET VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Çek hukuki mahiyeti itibariyle vasıflı/özellikleri olan bir havale olarak kabul edilir3.Çek
ilgilileri nakit ödemenin risklerinden ve zorluklarından kurtarır, nakit ödemenin çalınma,
kaybolma sahtelik gibi risklerini bertaraf eder, ödemelerde hız ve kolaylık sağlar, tüm bu
nedenlerle günümüzde en yaygın olarak kullanılan ödeme aracıdır4.
Bu nedenle 5941 sayılı Çek Kanununa (Çek Kanunu) piyasada çeke güvenilirliğin
sağlanabilmesi için hesabın açılması sırasında bankalarca gerekli basiret ve özenin
gösterilmesinin mutlak olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu düşünce yeni bir anlayış değildir.
3167 sayılı Kanunundaki hükümlerin esasında da bu anlayış görülmektedir. Ancak Çek
Kanunu ile bankalara daha çok araştırma yükümlülüğü yüklenmiş olup bankaların basiretli ve
özenli davranma yükümlülüğünün sınırları kendiliğinden genişlemiştir. Çek Kanunundaki
basiret kelimesi hukuki bir terim olup bu terimin gerçeği kavramak, sağduyu ile hareket emek
ve tedbirli davranmak anlamına geldiği ifade edilmektedir5.
Bankalar Çek Kanununun m.2/1 gereğince; çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu
Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak
isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin
ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.
Bankaların basiret ve özen gösterme yükümlüğü bu maddede genel olarak belirtilmekte ise de
ayrıca Kanunun diğer birçok maddesinde somutlaştırılmış durumdadır. Basiret ve özen çek
defteri verilirken (m.2/3 ve 4;m.7/2 ve 3), çek dolaşımdayken (m.4/1 ve 2), çek ibraz
edildiğinde (m.3), ödenirken, karşılıksız işlemi yapılırken (m.3) ve hesap kapatılırken
(m.10/1) yerine getirilir6.

3

MertolCan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara,2012,s.140.
Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı, Kıymetli Evrak Hukuku, Bursa, 2012, s.133-134.
5
Reha Poroy/Ünal Tekinalp, s.308.
6
Reha Poroy/Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları,5941 Sayılı Çek Kanunu Yorumu ile 20. Bası,
2011, İstanbul, s.308.
4
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Çek Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen “basiret ve özen” bankanın çek hesabı
açmadan ve çek defteri vermeden önce tıpkı bir kredi müşterisi gibi hesap sahibi hakkında
istihbarat yapmasını ve güvenilir kişilere çek defteri vermesini amaçlamaktadır7.
Özellikle Çek Kanununa göre karşılıksız her çek yaprağı için, bankaların belli bir
miktar için sorumlu olmaları da bankaların bu konuda titiz davranmaya zorlamalıdır8.
Kişinin ekonomik durumu yeterli olsa da sosyal durumu müsait olmayan kişiye
bankanın çek defteri vermemesi gerekmektedir. Nitekim gerekçede çek hesabı açtırmak
isteyen kişinin ekonomik durumunun müsait olması yanı sıra kişinin çek hesabı açtırmasını
gerektirecek bir sosyal konuma sahip olmasının gerektiği belirtilerek bu suretle bir ödeme
aracı olan çeke duyulan güven korunmuş olacaktır denilmektedir. Bir takım ekonomik
suçlardan –İcra İflas Yasası, Vergi Usul Yasası, Türk Ceza Kanunu vd. ve yüz kızartıcı
suçlarda kesinleşmiş ceza almış olan kişilerin bu durumu bankaların gerekli basiret ve özen
göstermeleri çerçevesinde önem kazanacaktır9.
Basiret ve özen yükümlülüğünü gösterilmemesinin hukuki sonucu zarara uğrayanın
uğradığı zararı ve bankanın kusurunu ispat ederek tazminat talep etmesidir. Zarara uğrayan
hamildir. Hamil ile banka arasında hukuki ilişki olmaması sebebiyle sorumluluk davasının
haksız fiil hükümlerine dayanarak talep edilmesi gerekmektedir. Haksız fiil görüşü
Yargıtay’ca benimsenmiştir10.
Ancak bankanın işbu yükümlülüğünü göstermemesinin sonucu hiçbir şekilde çek
meblağının tamamından hamile karşı olacağı şeklinde yorumlanamaz. Çek yaprağı hangi
bankanın olursa olsun lehdar esasen keşideciye ve onun ödeme gücüne güvenecektir. Hesabın
açılması sırasında güvenilir olan kişinin daha sonra durumu bozulan ve karşılıksız çek çeken
keşideci nedeniyle hamilin bankadan zarar ziyan istemesi mümkün değildir11.

7

Seza Reisoğlu, Çek Hukuku, 2011,Ankara, s.113
Reisoğlu,113.
9
Reisoğlu,113.
10
Reha Poroy/Ünal Tekinalp,s.309. Yarg.19.HD.19.03.1993 tarihli 1992/6548 sayılı Kararında yasaklı bir kişiye
çek karnesi veren bankayı haksız fiil hükümlerine göre sorumlu kabul etmiştir.;11.HD,14.09.2009 tarihli ve
2009/8006-9327 sayılı kararında hayali bir kişiye çek defteri veren bankayı sorumlu tutarken bankanın hamilinin
haksız fiil oluşturduğunu belirtmiştir.
11
Reisoğlu, s.115.
8
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Uygulamada, bankaların çek hesabı açarken ya da çek karnesi verirken basiret ve özen
yükümlülüğüne uymamaları nedeni ile açılan tazminat davalarında bankalar çek bedelinin
%50’sini ödemeye mahkûm edilmektedir.
2. KİŞİNİN ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇTIRMA YASAKLISI
OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Çek Kanununun m.2/2 gereğince Bankalar çek hesabı açtırmak isteyen gerçek veya
tüzel kişinin çek yasaklısı olup olmadığını Çek Kanunu hükümlerine göre araştırmak ile
yükümlüdür.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Çek Kanununun m.5’de düzenlenmiştir.
Buna göre,
“Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında,
çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte
bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için
bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek
hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir
çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne
göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi tutulan
çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi
hâlinde de verilir.”
Mahkemenin çek yasağı kararı ile bilgiler güvenli elektronik imza ile imzalandıktan
sonra UYAP aracılığıyla TCMB İdare Merkezine elektronik ortamda 1 hafta içinde bildirilir.
Merkez Bankası tarafından da bu kararlar ilgili bankaların Genel Müdürlüklerine elektronik
ortamda ulaştırılmaktadır. Mahkeme tarafından çek yasağının kaldırılması da aynı şekilde
duyurulacaktır.
Yasak sadece yasaklı kimse adına çek hesabı açılmasını önlemez yasaklı kişi bir tüzel
kişilikte yönetim organında görev yapıyorsa o tüzel kişiye de çek hesabı açılamaz. Yasağın
varlığı halinde açılmış hesap bankaca kapatılır12.

12

Reha Poroy/Ünal Tekinalp, s.309.
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Çek karnesi talep edilirken TCMB kayıtlarını incelenmiş olsa dahi, çek talebi ile çek
karnesinin teslimi arasında geçecek süre içinde kişi çek yasaklısı haline gelebileceğinden,
çekin tesliminde yeniden çek yasaklılığının bulunup bulunmadığı TCMB ekranlarından
incelenmesi hususu da hatırlatılmalıdır.
Yasağın varlığına rağmen çek düzenleyen kimse fiil daha ağır cezayı gerektiren başka
bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yasağın varlığına rağmen
çek hesabı açan banka görevlisi üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile (m.7/7), ile
cezalandırılır (m.7/6).
3. ÇEK HESABI AÇILMASI İÇİN BANKALARIN BELGE VE YAZILI BEYAN
İSTEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
3.1.

Talep edilecek Belgeler

Çek Kanunu piyasa ve işlem güvenliğinin sağlanması ve bankanın inceleme ve
araştırma görevlerini ifa etmelerine yardımcı olmak amacıyla çek hesabı açtırmak
isteyenlerden bankaların,
- Çek yasaklılığı durumlarına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını,
- Açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü
belgesi örneklerini,
- Yerleşim yeri belgelerini,
- Vergi kimlik numaralarını,
- Tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve
sanatkâr sicili kayıtlarını,
almalarını zorunlu kılmıştır. Bu belgelerden birinin eksikliği halinde çek hesabı açılamaz.
Ayrıca yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler -Türk vatandaşı veya yabancı- bankaya
kendileri ile ilgili Türkiye'de bir adres bildirmek zorundadırlar.
Yeni Çek Kanununa göre bir çek vergi kimlik numarası içermese dahi geçerlidir
(m.2/9). Ancak aynı maddenin 7/5. bendine göre çek defterinin her yaprağına çek hesabı
sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarasının yazılması zorunlu olduğundan, keza
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banka çek hesabı açarken vergi kimlik numarasını arayacağından, yabancıların çek hesabı
açmak istemeleri sorun yaratabilecektir13.
Maliye Bakanlığı geçen dönemde T. Bankalar Birliği'ne gönderdiği bir yazıda vergi
kimlik numarasının çekin asli unsuru haline geldiğini belirtmiş ve diplomatik ve konsüler
misyonların tüzel kişiliklerinden çek hesabı bulunanlar ve çek hesabı açtıranların vergi kimlik
numarası ibraz etmeleri gerekmekte olduğunu diplomatik ve konsülermisyon tüzel kişilikleri
vergi kimlik numarası taleplerine ilişkin dilekçe ile bulundukları yerdeki yetkili vergi
dairesine müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarası alabileceklerini belirtmiştir.
Türkiye’de bulunan yabancıların da bankalarda çek hesabı açtırmalarına yasal bir engel
bulunmayıp, bu kişiler de aynı şekilde yetkili vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası
alabileceklerdir14.
Bankalar çek hesabı açarken m.2/2’de sayılan aldıkları belgeleri çek hesabı açık iken ve
çek hesabının kapatıldığı tarihten itibaren on yıl saklama yükümlüdürler Bankalar 2.
maddesinin sağlanması ve saklanması gereken belgelere ilişkin yükümlülüklerine aykırı
hareket etmeleri halinde, C. Savcısı tarafından beş yüz Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına
kadar idari para cezasına çarptırılırlar (m.7/10). On yıllık saklama yükümlülüğü sadece 2/2.
maddede sayılan belgeler için öngörülmüştür.
3.2.

Çek Hesabı Açmak İsteyen Kişiden Alınacak Yazılı Beyan

Çek Kanunu çek hesabı açılırken veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini
isteyen kişiden istenecek belgelere ek olarak,
-

Her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı,

-

Kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı

-

Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında
görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı bulunmadığı,

hususlarında yazılı beyanda bulunulur.

13
14

Reisoğlu, s.118.
Reisoğlu, s.118.
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Ancak banka, çek hesabı açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin çek yasaklısı
olmadığı şeklindeki yazılı beyanı ile yetinmeyecek; kişinin yasaklı olmadığını ayrıca Merkez
Bankası duyurularını araştıracaktır. Kişinin gerek kendi yazılı beyanından ve gerekse
Bankanın yaptığı araştırmadan çek yasaklısı olduğunun anlaşılması halinde çek hesabı
açılmayacağı kuşkusuzdur. Keza tüzel kişinin yazılı beyanında m.2/3’de sayılan
çalışanlarından hiç birinin çek yasaklısı olmadığı konusunda bir açıklaması olmaması halinde
de hesap açılamayacaktır.
Tüzel kişi adına yazılı beyanda bulunan gerçek kişinin veya gerçek kişilerin, tüzelkişiyi
temsil yetkisi olup olmadığı -örneğin sirküler ya da yönetim kurulu kararı, ortaklar kurulu
kararı- aranacaktır.
M.2/3’de açık olmayan husus, bu fıkrada sayılan kişilerin tek tek ismen belirtilmesinin
gerekli olup olmadığıdır. Tüzel kişi adına verilen yazılı beyannamede çalışanların ismen
zikredilmeksizin; m.2/3’e göre sadece -tüzel kişinin- yönetim organında görev yapan,
temsilcisi olan ve imza yetkilisi olan kişilerin hiç birinin çek yasaklısı olmadığının belirtilmesi, m.2/3’de çalışanların ismen belirtilmesi aranmadığından geçerli olacaktır. Ancak,
m.2/3’de zikredilen çalışanlar ister ismen belirtilsin, isterse genel bir beyanla yetinilsin,
önemli olan yüzlerce temsilci ya da imza yetkilisi olan bir tüzel kişi adına yazılı beyanı
imzalayan gerçek kişi veya kişilerin üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılma
riski altında olduklarıdır.
Tüzel kişi adına verilen beyannamede, yetkililer arasında çek yasaklısı yok iken, daha
sonra bazı yetkililerin yasaklı duruma düşmeleri halinde bu durumun bankaya bildirilmesi
konusunda bir yükümlülük Çek Kanununda bulunmamaktadır. Buna karşılık tüzel kişi adına
yeni çek defteri istenmesi halinde, her defasında 2/3. maddesinde öngörülen beyannamenin
verilmesi gerekecektir.
Tüzel kişi adına yazılı beyanda bulunan gerçek kişi veya kişilerin 2/3. maddede
sayılanların hiç birisinin çek yasaklısı olmadığını belirtmeleri yeterli olup, bankanın bu
beyana rağmen tüzel kişide çalışan bu gerçek kişilerin, çek yasaklısı olup olmadıklarını ayrıca
araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yeni Çek Kanununa göre (md.2/2), bankaların çek
yasaklısı olup olmadığını araştırma yükümlülüğü sadece adına çek hesabı açılacak olan
gerçek ve tüzel kişi ile ilgilidir. Nitekim m.2/3 fıkraya göre çek hesabı açılmasını isteyen
8
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gerçek ve tüzel kişinin kendisinin çek yasaklısı olmadığını içeren yazılı beyanını banka yeterli
görmeyecek; m.2/2’ye göre araştırmasını yapacaktır.
M.2/3’e göre, bankanın tüzel kişi adına verilecek ve 3. fıkrada sayılan tüzel kişi
mensuplarının çek yasaklısı olmadığı şeklindeki yazılı beyanını yeterli göreceği m.7/3.
fıkradan da açıkça anlaşılmaktadır. Bu fıkraya göre beyannameye

rağmen

hakkında

çek

düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin -tüzel kişinin- yönetim
organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri
veren banka görevlileri elli günden yüz elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
M.1/3. fıkradan açıkça anlaşılmaktadır ki; beyannamede, tüzel kişinin m.2/3’de zikredilen
kişilerin çek yasaklısı olmadığını belirtmesi halinde; bankanın tüzel kişiye çek hesabı açması
geçerli olacak; ancak yazılı beyannamede m.2/3’de sayılan kişilerden bir veya birkaçının çek
yasaklısı olduğunun belirtilmesi halinde, tüzel kişiye çek hesabı açılması "beyannameye
rağmen" hesap açma anlamına gelecek ve banka görevlisi cezalandırılacaktır.
Çek Kanununun m.3/4’de, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma kararı bulunan
gerçek kişinin yönetim kurulanda görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel
kişiye çek defteri verilmez şeklindeki düzenleme m.2/3 ve m.7/3. ile birlikte değerlendirilecek
ve banka, tüzel kişinin yazılı beyanına dayanarak -ayrıca bir araştırmaya gerek olmaksızıntüzel kişiye hesap açıp açmama konusunda karar verecektir.
3.3.Çek Hesabının İlgilinin Vekilinin veya Yasal Temsilcisinin İmzası Olmadan
Açılamaması
Çek hesabı hesap sahibinin, hesap sahibinin vekili veya yasal temsilcisinin –gerçek
kişin velisi yada vasisi, tüzel kişiyi temsil eden kayyımının- imzası olmadan açılamaz (m2/3).
İmza eksikliğinin tamamlanması şartıyla çek hesabı açılması kanuna aykırıdır15.
Borçlar Kanununa göre (m.388/3), Hususi bir salahiyeti haiz olmadıkça vekil ...kambiyo
taahhüdünde bulunamaz. Bu düzenleme banka ile hesap sahibi arasındaki çek anlaşmasını
(TTK md.695/2) kapsamamakta; özel yetki hesap sahibinin, vekilinin ya da yasal
temsilcisinin çek keşidesi halinde söz konusu olmaktadır.
Çek hesabı açılırken, banka ile kişi arasında yapılacak çek anlaşmasının geçerliliği bir
şekle tabi olmadığından, Çek Kanununun m. 2/3’deki çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal
15

Reha Poroy/Ünal Tekinalp, s.311.
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temsilcisinin imzası olmadan açılamaz hükmü; çek anlaşmasının geçerliliğini yazılı şekle tabi
tutmakta; sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Ancak TTK 695/2. maddesine göre, şu
kadar ki bu hükümlere riayetsizlik halinde senedin çek olarak muteber olmasına halel gelmez
hükmü geçerliliğini koruyacak; şifahi bir anlaşmaya dayanarak açılan çek hesabı nedeniyle
verilecek çek yapraklarının bankaya ibrazı halinde Çek Kanunu hükümleri tümüyle
uygulanacaktır.
Çek Kanununun m.2/3’de ki emredici hükme aykırı olarak şifahi görüşme sonucu çek
hesabı açan ve çek defteri veren banka veya banka görevlileri hakkında Çek Kanununda
herhangi bir cezai yaptırım da bulunmamaktadır.
4. MUHATAP BANKANIN, YETKİLİ HAMİLİNE HESAP SAHİBİNİN
ADRESLERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.73/3’e göre bankanın mensupları ve diğer görevlileri
sıfat ve görevleri dolayısı ile öğrendikleri müşterilere ait sırları bu konuda Kanunda açıkça
yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Çekle işleyen hesap sahiplerinin
bankada bulunan tüm bilgileri de müşteri sırrı niteliğindedir. Ama aynı zamanda çekin
karşılıksız çıkması halinde hamilin keşideciyi yasal yollarla takip edebilmesi için adres
bilgisini öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle Çek Kanunu m.2/2’ye göre Çekin
karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen
adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.
Çek Kanununun m.7/10’da çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla hamili tarafından talep
edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki adreslerinin kendisine verilmemesi
hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı tarafından beş yüz Türk Lirasından beş bin Türk
Lirasına kadar idarî para cezası verilir denilerek bu hükme yaptırım kazandırılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEK DEFTERLERİ
Çek Kanununun m. 2/5’te çek defterleri bankalarca bastırılır hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre banka sıfatını taşıyan
tüzel kişiler dışında hiçbir gerçek ve tüzel kişi çek bastıramaz. Baskı şeklini belirleyen esaslar
TCMB tarafından “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamiline Ödemekle
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Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının
Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2 )” ile düzenlenmiştir16.
31.01.2012 tarihli ve 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
yapılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla da TCMB tarafından 2012/2 sayılı Tebliğ
ile gerekli uyarlamalar yapılmıştır.
Çek Kanunu m. 2/7’de çek defterinin her bir yaprağında bulunacak kayıtlar
gösterilmiştir.
- Çek hesabının numarası,
- Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,
- Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
- Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,
- Çekin basıldığı tarih,
Kanunun m.2/8’de buna ek olarak tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve
soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça yazılacağı belirtilmektedir.
5941 sayılı Çek Kanunu ile TTK’da ki çekin şekil şartlarında herhangi bir değişiklik
yapmamakla birlikte, 6273 sayılı Kanunla Çek Kanununun m.2/7’ye eklenen (d) bendinde
çekin basıldığı tarihinde çek yaprağına yazılması gereken hususlar arasına yazılması çekin
karşılıksız çıkması halinde bankanın her çek yaprağı için ödeme yükümlülüğünün
belirlenmesine yönelik olduğundan TTK’da öngörülen şekil şartlarıyla ilgisi yoktur17.
Ancak çek defterlerine ilişkin tüm bu kurallar düzen kurallarıdır, yani amacı çeklerde
tekörnekliği sağlamalarıdır. Bu nedenle bankalarca ve TCMB Tebliğine uygun bastırılmamış
bir kâğıda elle veya bir araçla yazılmış ancak Türk Ticaret Kanununda öngörülen şartları
içeren çeklerde geçerlidir. Nitekim bu husus Çek Kanunu m.2/9’da “Türk Ticaret
Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede yer alan koşullara
aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez” denilmek suretiyle açıkça belirtilmiştir. Sonuç

16

Bilgili/Ertan, s.148.
Hasan Pulaşlı, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ve 6273 Sayılı Kanunla Değişik Çek Kanununun Yorumu ile
Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 2012, s.328.
17
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olarak TTK 780 vd. hükümlerde öngörülen kurucu unsurları taşıması kaydıyla çekin bu
maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez18.
Çek Kanununun m.7/8’de ise çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili
kılınanlar dışında çek defteri basanlar için hapis cezası öngörmüştür19.
Çek defterlerinin baskı şekli ayrıca TCMB’nin 2010/02 sayılı Tebliğin 3 üncü
maddesinde düzenlenmiştir20.

18

Pulaşlı, s.328
Bu kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır
20
(1) Çek defterleri bankalarca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek
çekler açıkça ayırt edilebilecek şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre bastırılır.
a) Çek defterleri, yapraklarının boyutları koçan hariç eni 76 mm., boyu 166 mm. olmak üzere ve çek tutar
alanı sağ üst köşeye gelecek şekilde bastırılır.
b) Çek yapraklarının basımında CBS-1 standardında manyetik kodlamaya imkan veren kağıtlar
kullanılmalı ve kullanılacak kağıtlar organik asitler, anorganik asitler, alkaliler, klor bileşikleri ve organik
çözücüler ile tahrifata karşı duyarlı olmalıdır.
c) Çek defterlerinin her yaprağına, çek numarası, çekin basıldığı tarih, çek hesap numarası, çek hesabının
bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel kişinin
adı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin
adı ve soyadının yazılmasına ve imzaya imkân verecek ibareler konulur.
ç) Çek yaprağında çekin basıldığı tarih, ay ibaresi yazıyla olacak biçimde gün, ay, yıl şeklinde yer alır.”
d) Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekleri açıkça ayırt
edebilmek amacıyla aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
1) Tacir çeklerinde zemini lacivert (renk kodu: PANTONE 314 U) olan çerçeve içerisinde beyaz renkte
(negatif görüntü) ve büyük harflerle “TACİR” ibaresi yer alır.
2) Hamiline düzenlenen tacir çeklerinde zemini kırmızı (renk kodu: PANTONE Warm Red U) olan
çerçeve içerisinde beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle, Hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere,
“TACİR HAMİLİNE” ibaresi yer alır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda “HAMİLİNE”
ibaresi yer alacak şekilde bastırılır.
3) Tacir olmayan kişi çeklerinde zemini yeşil (renk kodu: PANTONE 384 U) olan çerçeve içerisinde
beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle “TACİR OLMAYAN” ibaresi yer alır.
4) Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi çeklerinde zemini kahverengi (renk kodu: PANTONE 168 U)
olan çerçeve içerisinde beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle, Hamiline ifadesi ikinci satırda olmak
üzere, “TACİR OLMAYAN HAMİLİNE” ibaresi yer alır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda
“HAMİLİNE” ibaresi yer alacak şekilde bastırılır.
Bu bentte belirtilen çerçeve, çek yaprağının üst kısmında yer alır. Eni 6 mm., boyu 22 mm. olması
gereken çerçevenin içerisinde yer alan ibarelerin yazı karakteri Helvetica Bold, ölçüsü 7 punto olacak şekilde
bastırılır.
e) Çek yaprakları MICR-Manyetik Mürekkepli Karakter Okuma (Magnetic Ink Character Recognition)
yöntemi ile ve E-13B kodlama standardı kullanılarak manyetik mürekkep ile kodlanır. Çek yapraklarının alt
kısmında kodlama alanı için 16 mm.lik boşluk bırakılır. Kodlama alanının sağ ve sol köşelerinden yatay olarak
7,937 mm., alt ve üst kısmından da dikey olarak 6,35 mm.lik boşluklar bırakılmak suretiyle bulunan kodlama
satırı üzerine soldan itibaren çek numarası, banka ve şube isimlerini tanımlayan banka ve şube kodu, hesap
numarası ve çek tutarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilen karakter ve sembol sayıları dikkate alınarak kodlanır.
Kodlanacak Bilgi
Karakter .Sayısı
Sembol Sayısı
Çek numarası
7
2
Banka kodu
3
1
Şube Kodu
4
1
Hesap Numarası
16
1
Tutar
11
1
19
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEK TÜRLERİ
Çek Kanunu kavramsal olarak bir çeşit oluşturmayan ancak diğer çeklerden kolayca
ayrılabilmeleri için birbirinden farklı ve açıkça ayırt edilebilecek biçimde diğer çeklerden
sadece zemin rengi itibari ile ayrılabilen çek çeşitleri düzenlenmiştir. Çek Kanunun m. 2/6
uyarınca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler
açıkça ayırt edilebilecek şekilde bastırılacaktır21.
1. TACİR ÇEKİ
Tacir çeki kavramı ilk defa 5941 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlenmiştir. Esas
itibariyle tacir çeki, çek hukukunda unsurları ve tabi olduğu hüküm ve sonuçları itibariyle tür
oluşturan bir çek değildir ve tacir çeki hukuki bir kavram değildir. Türk Ticaret Kanununda
“tacir

çeki”

diye

adlandırılabilecek

bir

çek

yoktur.

Zemin

rengi

hukuken

tür

yaratmayacağından sadece ayırt edilmeyi sağlar. Çekin türleri, devir şekilleri ve def’i sistemi
bakımından nama, emre ve hamiline çekler olarak sayılabilir. Tacir çeki ve tacir olmayan çeki
bazı batı ülkelerinde kendiliğinden ayrılmıştır. Bu ayrımın sebebi o ülkelerde şirketlerin kendi
çeklerini bastırabilme imkânına sahip olmalarıdır. Şirketler çeklerini, özellikle çekin üzerine
koydukları logo ve amblemler sayesinde diğer şirketlerin çeklerinden ve tacir olmayan
çekinden farklılaştırmaktadır. Çek Kanunu’na göre tacir çeki diğer çeklerden, çekin unsurları,
devir şekli, def’i düzeni, ödenmemeye ilişkin hukuki rejim, karşılıksızlık durumunda
yapılacak işlemler ve takip hukuku bakımından ayrılmamaktadır. Kanundaki ayrım, çek
yaprağının küçük veya büyük olması, zemin rengi ve üzerinde yer alan ibareler ile

Semboller, çekin sağ kenarından başlayarak tutar, hesap numarası, şube ve banka kodunun
başlangıcında, çek numarası kodunun başlangıç ve bitiminde kullanılır. Kodlama alanındaki her karakterin
uzunluğu 3,175 mm.dir.
Bankalar bu Tebliğ esaslarına ve kodlamayı gösteren Ek-1’de yer alan örneğe göre bastırdıkları çek
defterlerini, tutar kodu dışındaki kodlarını tamamladıktan sonra hesap sahiplerine verirler.
f) (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla bankalarca çek yaprakları istenilen renk ve desende
bastırılabilir. Üzerine amblem, resim konulabilir.
g) Çek yaprakları üzerine lehtar imzasının alınmasına imkân verecek şekilde bir ibare konulabileceği
gibi, “yukarıda imzası bulunan” ibaresi de eklenebilir.
h) Çek defterlerinin ihtiva edeceği çek yapraklarının adedi, Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde
yapacakları değerlendirme sonucu üstlenecekleri riskler de dikkate alınarak bankalarca tespit edilir.
i) Çeklerin basımında, Çek Kanunu ile bu Tebliğde belirtilen hususlarla birlikte, çekin keşide yeri ve
keşide tarihi dâhil, Türk Ticaret Kanununda yer alan çekin şekline ilişkin diğer unsurlar da göz önünde
bulundurulur.
21
Reha Poroy/Ünal Tekinalp, s.302, Pulaşlı, s.328.
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gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple tacir çeki, Cenevre ile Türkiye Birlik Kanunu ve TTK
sistemi ile uyumludur22.
TCMB 2010/2 sayılı Tebliğ’de tacir çekinin zemininin lacivert, tacirin kullanacağı
hamiline çekin kırmızı olmasını uygun görmüştür. Ayrıca çeklerde yaprağın ortasında TACİR
ve TACİR OLMAYAN ibarelerine de yer vermiş böylece ayırt edilebilme özelliği
pekiştirilmek istenmiştir23.
Tacir çekinin düzenlenmesinin amacı, keşidecinin hukuka aykırılıkları, perdelemeleri,
başkasının ardına gizlenmeleri ve özellikle ticaret şirketlerine ilişkin ödeme ve tahsil
işlemlerinin, şirketle ilgili olan ve olmayan gerçek kişilerin hesapları üzerinden yürütülmesine
engel olmak ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmak,
kara paranın aklanması ile terörün finansmanı önlemektir24.
Çek hesabı açılması talebinde bulunan kişi - tacirin kendisi, vekili veya yasal
temsilcisi – 5941 sayılı Kanunu m. 2/3’e göre, “… tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı
ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda
bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel
kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı belirtilir.” Bu düzenlemedeki amaç çekin
güvenilir bir ödeme aracı olmasını temin etmektir.
Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini
kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacaktır (m.7/1). Yine tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek
defteri veren banka görevlisi hakkında elli günden yüz elli güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılacaktır (m.7/2).
Çek Kanunu’nun m.2/11’de esnaf ve sanatkârların da tacir çeki hesabı açtırabileceği
açıkça ifade edilmektedir. Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı kişiler ticari işletmeleri ile ilgili
faaliyetlerinde çek kullanmak istiyorsa, bankada tacir çeki hesabı açtırabilirler. Ancak bu
22

Reha Poroy/Ünal Tekinalp, s.302, Pulaşlı, s.336.
TCMB 2010/02 sayılı Tebliğ
24
Genel Gerekçe, Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet
İyimaya tarafından yapılan konuşmada da bu husus vurgulanmıştır. İyimaya, çekin tacir olan ve tacir olamayan
kişi çeki şeklinde yapılan ayrımın hukuksal bir işlevinin olmadığını, bu düzenlemenin “mali bir mücadeleyi,
kayıt dışılığı, terörün finansmanını ve kara parayı denetlemeye yönelik olduğunu” belirtmiştir (Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı, 23. Dönem 4. Yasama Yılı 29. Birleşim 10.12.2009, s. 22)
23
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durum sadece 5941 sayılı Çek Kanununun tacirlere dair hükümlere tabi olmaları sonucuna yol
açacak olup, ayrıca çek düzenleme dışındaki iş ve eylemlerinde tacir sayılmaları söz konusu
değildir25. Bu kişilerin keşide edeceği çek ticari işletmeleri ile ilgili değilse, adi işlerinde
düzenlemek üzere çek hesabı açtırmak istiyorlarsa, bu durumda, tacir olmayan çek hesabı
açtırırlar.
2. HAMİLİNE ÇEK
Türk Ticaret Kanunu ve Cenevre sisteminde de geniş bir uygulama bulan hamiline
yazılı çekler yeni Çek Kanunu’nda 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 içermemektedir26. TTK’ya göre
“kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan çek hamiline yazılı çek hükmündedir. Bu
durumda çeki düzenleyen tarafından çeke yazacağı hamiline kaydı ile veya lehtarın adı
yazılarak “hamiline” ibaresi eklenir. Aynı şekilde kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş
olan çekte hamiline yazılı çek sayılacağı gibi lehtar hanesinde yazılı ibarenin bir gerçek veya
tüzel kişiyi ifade etmeyen çeklerde hamiline çek sayılır27. Hamiline yazılı çekin Çek Kanunu
açısından yeni işlevi diğer çeklerden yani nama ve özellikle emre yazılı çeklerden kolayca
ayırt edilebilmesini sağlamaktadır. Bunu da yeni zemin rengi ile gerçekleştirmektedir. Diğer
çeklerden farklılaştırmanın amacı ise, kayıt dışı ekonominin kayı 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 değiştirebilmektedir28.
Vergi inceleme denetimlerinde kolaylık sağlamak ve hamiline yazılı çeklerin
sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla, hamiline yazılı çeklerin renkleri ve boyutları
farklılaştırılmış, hamiline yazılı çek defteri alabilmek için ayrı bir çek hesabı açtırılması
zorunlu kılınmış, bankalara hamiline çek hesabı hareketlerini dönemsel olarak gelir idaresi
başkanlığına bildirme yükümlülüğü getirilmiştir29.

25

Pulaşlı, s.328
Poroy/Tekinalp, s.304.
27
Pulaşlı, s.329.
28
Genel Gerekçe
29
Genel Gerekçe
26

15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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 Kanunu hamiline yazılı çek için diğer çeklerden yani emre ve nama yazılı
olacaklardan ayrı bir çek hesabı açılmasını ve hamiline çeklerle ilgili hesap hareketlerinin bu
hesapta yer almasını öngörmüş olup hamiline yazılı çek keşide edebilmenin şartı hamiline çek
hesabı açtırmış olmaktır (m.2/6).

Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri

yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde hamiline” ibaresi matbu olarak
yer alır30.
Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu
hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bilgiler ile ödemelerin tutarları dönemler itibariyle
Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirir. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye
Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenir(m.4/1).Ancak bu konuda banka veya banka görevlileri için bu
yasada cezai yaptırım öngörülmemiştir.
Hem tacir sıfatına sahip olmayan kişilerin hem de tacirlerin hamiline yazılı çek keşide
etmesi olanaklıdır. Eğer kişi tacir ise ve hamiline çek düzenlemek istiyorsa tacir hamiline çek
hesabı açtırmak zorundadır. Hesap açtıracak kişi tacir değilse, sadece hamiline çek hesabı
yeterlidir.31.
Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan, hamiline düzenlenen çeklerin geçerli
olup olmadığı konusunda yasada açık bir düzenleme yoktur. Ancak Çek Kanunu m.2/9’da
“Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede yer
alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez” denildiğinden; matbu “hamiline”
ibaresi taşımayan hamile yazılı çekler, TTK. hükümlerine uyulması şartıyla geçerli
sayılacaktır. Ancak hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi,
bu aykırılığı içeren he çekle ilgili olarak bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır (m.
7/9).Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit
etmeleri halinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta
içinde C. Başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür (m. 4/3).

30
31

Poroy/Tekinalp, s.304.,Pulaslı, s.329
Can, s.165,Reisoğlu, s.108.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bankaların bildirim yükümlülüklerine ilişkin hükümler Çek Kanunu 4 üncü maddede
düzenlenmiştir.
1. BANKALARIN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA VE C.SAVCILIĞINA
BİLDİRİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1.1.Gelir İdaresi Başkanlığına Bildiri
1.1.1. Hamiline Çeklerle İlgili Bildirimler
Çek Kanununun gerekçesinde hamiline çeklerin kayıt dışı ekonominin etkin
araçlarından biri olmasının önlenmesi ve aynı çekin kara paranın aklanmasında ve terörün
finansmanında kullanılmaması da tasarının dikkate aldığı ve çözmeye çalıştığı sorunlardan
olduğu belirtilmiş ve vergi incelemelerinde kolaylık sağlayabilecek ve caydırıcı olabilecek
bazı önlemler öngörülmüştür. Hamiline çeklerle ilgili olarak hükümlerin işleyebilmesi için
bankalara sorumluluk yüklenmiştir32.
Bankalar hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik
numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan
ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan çeklere ilişkin bilgileri
(m.4/1) ilgili bankalar tarafından, dönemler itibarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik
ortamda bildirilmesine ilişkin yükümlüdür. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye Bankalar
Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından belirlenir
Yine hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğinin tespit
edilmesi halinde mevcut delilleri ile birlikte durumu (m.4/3) Gelir İdaresi Başkanlığına
bildirmekle yükümlüdürler.

32

Genel Gerekçe
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1.1.2. Tacir Tüzel Kişi Adına Açıldığı Kabul Edilen Hesapların Gelir İdaresi
Başkanlığına Bildirme Yükümlülüğü
Tacir tüzel kişi veya onun faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin
gerçek kişi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi
altında bulundurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya
temsilcisi sıfatını taşıyan gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait
kabul edilir. Söz konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması hâlinde, hesabın
bulunduğu banka şubesi durumu Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirir.
Kanunun gerekçesinde tasarıyla güdülen diğer bir amacın da, tacir sıfatını haiz tüzel
kişinin taraf olduğu ticarî ilişkilerde, bu tüzel kişinin borcuna karşılık olarak, organlarında
görev yapan veya temsilcisi sıfatını taşıyan ya da herhangi bir gerçek kişi adına açılmış çek
hesabı ile ilişkilendirilmiş çek düzenlenmesinin önüne geçmek olduğunu belirtmiş ve
m.4/2’de belirtilen amacın gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak bankalar bakımından bir
bildirim yükümlülüğü ihdas ettiğini belirtmektedir33.
2. BANKALARIN CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİLDİRİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini
tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç
bir hafta içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na olduğu gibi Cumhuriyet Başsavcılığına da
bildirmekle yükümlüdür. (m.4/3)
Ancak bu bildirimin yapılmaması konusunda bu yasada cezai yaptırım öngörülmemiş
ise de TCK’na göre – örneğin m.278 (işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara
bildirmeme)– banka görevlilerinin savcılığa bildirim yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı
ayrıca belirlenecektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEK HESABININ KAPATILMASI
Yeni Çek Kanununda bir çek hesabının ancak çek hesabı sahibinin veya yasal
temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması
üzerine kapatılabileceği belirtilmektedir.
33

Genel Gerekçe
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Madde metninde hesabı kapatmaya yetkili kişiler arasında yasal temsilcisinden
bahsedildiği halde vekilde söz edilmediğinden vekilin çek hesabını kapatmaya yetkili
olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak Pulaşlı ve Can bunun bilinçli olarak mı
unutularak mı düzenlendiği konusunda net olmadığından bahsederek hesap sahibinin açıkça
yetkilendirmesi halinde çek hesabını kapatabileceğini ifade etmektedirler34.
Ayrıca hesap sahibi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilmesi
halinde mahkeme adli para cezası verirken çek hesabı açma yasağı kararı da alacak ve bunu
bankaya duyuracak (m. 5/1) banka çek hesabını kapatacaktır35.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca bankalar
nezdindeki mevduat, emanet ve alacaklar, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir
yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Çek
Kanununun m.2/10’a göre çek hesabının bağlı bulunduğu mevduat veya katılım fonu
hesabının zamanaşımı süresinin dolması çek hesabının kapatılmasını da içerir36.
Çek hesabı kapatılınca hesap sahibi elindeki kullanılmamış o bankaya ait çek yaprak
ve defterini hesap çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı sebebiyle kapatılmışsa tüm
bankalara ait yaprak ve defterleri iade edilmelidir.
Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre
kanunî ibraz süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur. Buna göre
çek hesabı sahibinin hesabını kapatmadan önce düzenlediği ileri tarihli çekleri göz önünde
bulundurarak çek hesabını kapatması yerinde olacaktır37.
SONUÇ
5941 sayılı Çek Kanunu, çekin güvenilir bir ödeme aracı olmasını sağlamak, kayıt dışı
ekonomiyi, kara para aklanmasını ve terörün finansmanını önlenmek amacıyla hazırlanmış bir
kanundur. 5941 Sayılı Çek Kanunu amacı gereğince kamu hukuku nitelikli düzen hükümleri
içermekte olduğundan bu hükümlerin gereği gibi işleyebilmesi bir taraftan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasına, diğer taraftan da tüm çek hesabı açma yetkisini haiz
bankalara bağlıdır.
34

Pulaşlı, s.335., Can, s.165.
Poroy/Tekinalp, s.304.
36
Can, s.166.
37
Pulaşlı, s.335.
35
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Bu nedenle özellikle Kanunun amaçları arasında yer alan “Kayıt dışı ekonominin
denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunma” vb. amaçlar doğrultusunda yeni
düzenlemeler yapılmış olup bu önlemler Bankalar için yükümlülükler getirdiği gibi Banka
personeli için cezai yaptırımlar da öngörmektedir. Çek hesabı açılmasından başlamak üzere
basiret göstermek ve özenle hareket etmek yükümlülüğünü yüklemiş, hem de onlara çeşitli
bildirim görevleri vermiştir.
Ayrıca Kanun bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bir takım yeni müesseseler
oluşturulmuştur. 5941 sayılı Çek Kanunu tacir çeki, tacir olmayan çeki ve hamiline çeki
düzenlemiş ve bu çeklere farklı fonksiyonlar yüklemiştir.
Sonuç

olarak

çek

kullanım

esaslarının

bankaların

ve

çek

hamillerinin

yükümlülüklerini artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, banka görevlileri için hapis veya
para cezası öngörülmesi, çek kullanabilecek kişi ve kurumların daha sıkı standartlarla
belirlenmesi sonucunu doğurmuştur.
Bu yönüyle 5941 sayılı Çek Kanunu muhatap bankalar bakımından 3167 sayılı
Kanundan çok daha geniş bir sorumluluk alanı çizmiştir.
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MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE GELENEKSEL TÜRK
TİYATROSU ÖĞELERİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE ÖNERİLER

Atilla Coşkun TOKSOY*
Öz
Yazılı ve sözel sembol kullanma becerisine sahip olan insan, bu özellikleri sayesinde
kültürel birikimi oluşturur ve bunu diğer nesillere aktarır. Modern toplumlarda kültürel
birikimin hızlı olması bireylerin günlük yaşantıları sırasında kültürel mirasın çeşitli boyutları
ile karşılaşmalarını ve öğrenmelerini olanaksız kılmaktadır. Bu noktada eğitim kurumları,
kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması görevini üstlenirler. Çağdaş eğitim programlarında
yerini almış sanat eğitiminin; kültürel mirasın önemli dalı halk tiyatrosu ve ona ait değerlerin
tanıtılıp, aktarılmasında önemli bir işlevi ve görevi vardır.
Bilindiği üzere; Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun gerek kırsal, gerekse kentsel kesimde
görülen türlerinin ortak özelliklerinin başında, yazılı bir metne değil doğaçlamaya dayanması
gelir. Şarkı, dans, söz oyunları ve taklit Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun vazgeçilmez
öğeleridir. Halk kültüründeki çeşitlilik ve zenginliğin temel sebeplerinden biri de şarkı-danssöz üçlüsü arasındaki bu organik bağdır. Böylece halk kültürünü yeni nesillere aktarırken
mümkün olduğunca bu bütünlüğü ve organik bağı korumak gerekmektedir. Kültürün bu
şekildeki aktarımı çok daha anlamlı ve anlaşılır olacaktır.
“Orff Yaklaşımı ile Müzik ve Hareket Eğitimi” dil, müzik ve hareket birliğine dayanan
“elementer müzik” tanımını yaparken, yukarıda sözü geçen bu organik bağa gönderme yapar.
Bütün eğitim-öğretim etkinliklerini bu bağa göre düzenler. Bu bildiride; Orff Yaklaşımı
çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi yoluyla Geleneksel Türk Tiyatrosu öğelerinin
tanıtılması, eğitim materyali olarak kullanılması olanakları tartışılacak, konu ile ilgili öneriler
getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Halk Kültürü, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Oyun,
Tekerleme, Sayışma, Masal, Orff Yaklaşımı, Müzik ve Hareket Eğitimi

*

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı, actoksoy@gmail.com
25-27 Aralık 2008 tarihinde Motif Halk Kültüründe Uluslararası Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak
sunulmuştur.
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SUGGESTIONS ON USING FEATURES OF TRADITIONAL TURKISH THEATER,
WITHIN MUSIC AND MOVEMENT EDUCATION PRINCIPLES
Abstract
The purpose of this article is to stress the resources and possibilities that “Music and
Movement Education Using Orff Approach” offers, in the transference of public theater
tradition to young generations through education. The place of public theater in the primary
school curriculum of today will be established, as well as coming up with the new suggestions
from a perspective that brings together and analyzes the interrelationship between creative
drama-Orff Aproach and traditional theater.
A human being capable of using written and oral symbols can also build a cultural
accumulation and transfer this to younger generations. However, the fact that this cultural
accumulation is very fast in modern societies makes it impossible for the members of those
societies to have sufficient contact with the various dimensions of that cultural heritage during
their daily lives and being exposed to something insufficiently, a person will not learn enough
of it. At this point, education institutions take on the responsibility of transferring that cultural
heritage to younger generations. In current education programs, Art education has a vital
function in terms of introducing as well as successfully transferring the values the public
theater has, since it is a part of that heritage.
As it is known well, the various kinds of public theater traditionally belong both to
rural or urban areas have one important common feature: they are dependent on improvisation
rather than on written text. Songs, dance, word plays and imitation are all indispensable
features of Traditional Turkish Theater. The existence of richness and variety in the Turkish
culture stems from the fact that there exist such an organic bond between this trio; songdance-word, and it is the job of the transferors to preserve this organic bond in order to not to
lose integrity of the culture that is being transferred. The transference with these principles in
mind will be more meaningful as well as comprehensible.
“Music and Movement Educaiton Using Orff Approach” refers to this aforementioned
bond, while defining “elementary music” that depends on the unity of language, music and
movement, as well as reorganizing all the activities in the education system. In this article, the
function of Orff Aproach toward introducing the Traditional Turkish Theater to the education
system through music and movement will be discussed, as well as investigating the possibility
of using what comes out of this process as potential teaching material, biringing suggestions
where appropriate.
Key Words: Turkish Folk Culture, Traditional Turkish Theatre, Dance, Tongue
Twister, Tale, Orff Aproach, Music and Movement Education.
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Giriş
Bilindiği üzere kültür; bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi,
sanat, gelenek, görenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür. (Fidan ve
Erden, 1994: 57) Halk kültürü denince ise akla; üretilen, yaşatılan, sözlü veya yazılı olarak
gelecek kuşaklara aktarılan, örgün olmayan ve geleneksel alanlarda yoğunlaşan ortak değer,
davranışlarla yaşayış kalıplarının bütünü gelmektedir.
Günümüzde halk kültürü, örgün olmayan kültür aktarım alanlarında (sinema, televizyon vb.)
çeşitli nedenlerle yeterince kullanılmamakta ve eğitim kurumlarında yer almamaktadır.
Bunun için yakın gelecekte özellikle kentli çocuklar, etkin kitle iletişim araçları tarafından
üretilen popüler kültürün ve kitle kültürünün yoğun etkisi altında kendi kültür ifadelerine,
davranış kalıplarına, yaşam biçimlerine uzak kalma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.
Dolayısıyla bu değerlerin yeniden üretimine katkı sağlamaları da oldukça zor gözükmektedir.
Yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa geleneksel yollarla sözlü kültür ortamında aktarılan
kültürel ürünlerin ana dili öğretiminde olduğu gibi aktarılma yolları, kentleşmeye dayalı
olgular nedeniyle gün geçtikçe tıkanmaktadır. Bu nedenledir ki “kültür eğitimi” günümüz
insanı için kaçınılmaz hale gelmiştir.
Geleneksel Tiyatro ve Eğitim Programlarındaki Yeri
Geleneksel tiyatro, halk kültürü içinde önemli bir yer tutmaktadır. Geleneksel tiyatro başlığı
altında genellikle kukla, meddah, Karagöz, ortaoyunu ve köy seyirlik oyunu gibi gösteri
türleri yer alır. Kukla, meddah, Karagöz, ortaoyunu daha çok kentlerde gelişen halk tiyatrosu
geleneği içinde incelenirken, köy seyirlik oyunlarının kökeni ise; köye bağlı daha çok tarih
öncesi bolluk törenlerine ve animizm inançlarına dayanır. (And, 1969: 9)
Eğitim programlarımıza baktığımızda; Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı’nın 158 sayı ve 08.08.2008 tarihli kararı ile 2008–2009 eğitim-öğretim yılından
itibaren yürürlüğe giren İlköğretim Halk Kültürü (8. sınıf) Öğretim Programı içeriğinde ‘Halk
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Tiyatrosu’ başlıklı bir ünite bulunduğunu görüyoruz. Müzik, oyun, eğlence öğrenme alanına
ait olan ‘Halk Tiyatrosu’ ünitesi ile ilgili üç adet kazanım bulunurken, ünitenin işlenmesi için
toplam beş ders saati ayrılmıştır. Bu ünite sonunda öğrenciden; halk tiyatrosunun halk
yaşamındaki rolünü kavraması, Türk halk tiyatrosunun türlerini fark etmesi, geleneksel tiyatro
ile modern tiyatronun etkileşimini fark etmesi beklenmektedir.
Dersin işlenişi sırasında seyirlik köy oyunlarından örnekler verilmekte, öğrenciler gruplara
ayrılarak karagöz, meddah ve seyirlik köy oyunu ile ilgili metinler üzerinden hazırlanarak
sunum yapmaktadırlar. Daha sonra ise öğrencilere geleneksel Türk tiyatrosu’ndan izler
taşıyan Keşanlı Ali Destanı, Yedi Kocalı Hürmüz, Kanlı Nigar, Aziz Nesin’in Üç Oyunu gibi
eserler hakkında bilgi verilmektedir.
Ünite sonunda edinilmesi beklenen kazanımlar açısından bu içerik yeterli gözükmektedir.
Ayrıca İlköğretim Programları içinde Halk Kültürü dersinin yer alması, bu ders çerçevesinde
geleneksel halk tiyatrosuna değinilmesi de eğitim açısından çok olumlu gelişmelerdir. Ancak
hemen akla şu sorular gelmektedir: Bu ünitenin içeriği ne şekilde zenginleştirilebilir?
İlköğretim birinci sınıftan, sekizinci sınıfa kadar geçen süreçte programlarda geleneksel halk
tiyatrosu öğeleri taşıyan daha başka ne gibi etkinlikler yer alabilir?
Çocuk Tiyatrosu ve Geleneksel Tiyatro
Bu noktada; çocuk ve tiyatro ilişkisini gözden geçirmek bize bazı ipuçları verebilir. Öncelikle
12 yaşına kadar olan çocuklar için en ideali öğretmen-oyuncudur. Öğretmen-oyuncu,
çocuklarla birlikte oyun üreten sanatçıdır. Onlarla neler yapabileceğini, neler üretebileceğini
çok iyi bilir.
Bunun yanı sıra çocuk tiyatrosunun üç farklı yaş grubu dikkate alınarak düzenlenmesinde
fayda vardır. Bunlar 5–7, 7–12 ve 12–15 yaş gruplarıdır. Ancak her üç grup için de geçerli
olan bazı doğruları vurgulamak gerekir. Bunlar ise beş noktada özetlenebilir:
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1. Çocuk oyunu paylaşmalıdır. Çocuk bir oyunu görmeyi, seyretmeyi değil o oyuna
katılmayı ister; ancak bu şekilde kendi var oluşunu hisseder ve haz alır. Çocuğun
oyuna katılma gereksinimi vardır.
2. Paylaşmayı ve katılımı sağlayacak oyun düzeni “ortada oyun”dur. Oyun daha yakın
bir iletişim ve sıcak bir atmosfer sağlamaktadır.
3. Dramatik oyun yönetenler içten olmalıdırlar. Çocukların oyuna dikkatlerini
odaklayabilmeleri için birinci ilke, içtenliğin çocuklara aktarılmasıdır.
4. Çocuklar için hareket ve tartımla anlatılan bir şey, sözle anlatılandan daha çekicidir.
Çocuk tiyatrosundaki oyun düzeninin başarısı daha çok harekete ve tartıma bağlıdır.
5. Dramatik oyun çocuğa kendi dünyasını genişletecek ve zenginleştirecek biçimde bir
şeyler öğretmelidir. Ancak bu öğreti kuru kuruya bir ders gibi değil, çocuğun
imgelemine ve yaratısına yardımcı olacak renk, çizgi, oyun ve oyuna katılma
özellikleriyle getirilmelidir. Bu yönden müzik önemli bir öğedir. (Nutku, 1998: 90–91)
Bu yaş grubundaki çocuklar için seyredene uzaklaştırılmış olan çerçeve sahne yarar sağlamaz.
Bu yaş grubu için ortada oyun zorunludur. Çünkü çerçeve sahne ile bu yaştaki çocukların
biçime, mekâna, paylaşma ve katkıya, yaratı ve bulguya olan güçlü eğilimleri engellenmiş
olur. Onların ben ile ben dışındaki dünyayı araştırıp bulmalarındaki kişisel çabaları böylece –
iyi niyetle de olsa—yok edilmiş olur. Oysa ortada oyun’da hem onların katılımları kolaylaşır,
hem de bu yaştakilerin daire biçimindeki hareket etme güvenceleri sağlanmış olur. (Nutku,
1998: 91)
Yukarıda genel özelliklerini vermeye çalıştığımız çocuk tiyatrosu ile geleneksel tiyatronun
gerek içerik gerekse teknik özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak,
eğitim programlamalarında bizlere ışık tutacaktır. And,

Türk seyirlik oyunlarının ortak

özelliklerini şöyle sıralamaktadır;
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1. Türk seyirlik oyunlarında taklit önemli bir yer tutmaktadır. Başlıca çatışma ve
kişileştirme yöntemidir.
2. Sözlü ve söyleşmeli oyunlarda karşıtlıklardan yararlanılmıştır. Söyleşen iki kişi
arasında bu karşıtlığın belirtilmesi en önemli öğelerden birisidir.
3. Bu oyunlarda rastlanan özelliklerden biri de bunlarda dans, müzik, şarkı şaklabanlık
ve soytarılığın birbirine karıştırıldığıdır. İster Karagöz, Ortaoyunu, ister Hokkabazlık,
Kukla ve Tuluat olsun bütün bu oyunlarda müziğe ve dansa, şarkıya bol bol yer
verilirdi.
4. Eski seyirlik oyunlar birbirinin içine geçişmiştir. Pek çok seyirlik oyun içinde başka
seyirlik oyunlara yer veriliyordu.
5. Bir önemli özellik de oyunların belli bir yazılı metne dayanmadan doğmaca
oynanması ve sahneli, örgütlenmiş tiyatro gibi oyun yerlerinin bulunmamasıdır.
6. Sözlü

oyunların

bir

özelliği

de

gerçekçiliğe,

özdeşleşmeye

dayanmayan

kişileştirmelere başvurması, her yönüyle “göstermeci tiyatro” özelliği taşımasıdır.
Ayrıca oyunlar da, “açık biçim” denilecek action’a az önem veren, eklemli, organik
bütünlüğü olmayan, kısa oluntulardan meydana gelmiştir. (And, 1969: 49 )
Bu sayılan temel özelliklerden anlaşılacağı üzere geleneksel tiyatro, özellikle ortaoyunu ve
karagöz, açık biçim olanakları ile eğitim materyali olarak kullanılmaya uygun bir yapı
taşımaktadırlar. Bu durumda içerik eğitimsel amaçlar doğrultusunda düzenlenecektir. Ancak
biçimsel olarak yapılacak düzenlemeler hangi teknikle, ne şekilde ve ne çerçevede
yapılacaktır?
Yaratıcı Drama, Müzik ve Hareket Eğitimi Çerçevesinde Geleneksel Tiyatro
San’ın tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; “Bireylerin doğaçlama, rol oynama vb., tiyatro
tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde bir yaşantıyı, bir olayı, bir düşünceyi, bir
eğitim ünitesini

kimi zaman da soyut bir kavramı eski bilişsel örüntülerin yeniden

düzenlenmesi yoluyla, deneyim, gözlem ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’
süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.”(Öztürk, 2003: 137)
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Ezbercilik yerine yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlayan yaratıcı drama, tiyatro sanatının tüm
araç ve gereçlerini kullanır. Bununla beraber ezberlenen bir oyun metninin sahnelenmesi
değildir. Yaratıcı drama uygulamalarını katılımcılar gerçekleştirir. Yaratıcı drama eğitimöğretimde iki şekilde kullanılır: araç olarak kullanıldığında herhangi bir konunun, olayın ya
da eğitim ünitesinin drama yoluyla işlenmesi,

amaç olarak kullanıldığında; dramanın

öğretilmesi anlaşılır.
Geleneksel tiyatronun temel özellikleri taklit, doğaçlama, müzik, hareket ve dansın
birlikteliği, ifade ve kurguda karşıtlıklardan yararlanma yaratıcı dramanın da çoklukla
kullandığı araçlardır.
Müzik ve dramanın yakın ilişkisi ise geleneksel tiyatroda da açık biçimde görülmektedir.
Öztürk’ün

deyişiyle

müzik;

göstermeci

tiyatroda

anlatılmak

isteneni

varsaymayı,

yorumlamayı, yer yer tepki göstermeyi ve durum yaratmak yerine davranışlar sergilemeyi
işlev edinir.(Öztürk, 2003: 141) Müzik ve Hareket Eğitimi ise; müziğe bir giriş yolu arayan
çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler
edinmelerini sağlamayı hedefler. “Elementer müzik ve hareket eğitimi” insanı bütün
antropolojik boyutlarıyla ele alır ve tüm duyuları ile öğrenmesini sağlar. Ses çalışmasından,
hareket ve danstan, çalgı çalmaktan, bilinçli müzik dinlemekten, çizmekten, nota yazmaktan
ve zihinsel kavrayıştan yola çıkılarak bütünlük içinde öğrenmenin olanakları araştırılır,
müzik, dil ve hareket birliğini yaşamanın yolu açılır, müzik ve dansta sürekli farklılaşan ifade
biçimleri kullanılır” (Jungmair, 2003: 50) Kısaca çağdaş uygulama biçimiyle Müzik ve
hareket eğitimi; “dil-müzik-hareket birlikteliğini, çocuğun yaratıcı güçlerini ortaya çıkarma
yolunda kullanan çalışma ve çabaların tümü” olarak anlaşılabilir.
Müzik ve hareket eğitiminin temelindeki müzik, devinim/dans ve konuşma/söz öğeleri insanın
tüm duygularını kapsar. İnsan bu gücünü zamanı geldiğinde harekete geçirir. Gözlemleme,
keşfetme, sezgisel kavrayış, oyun kurma, doğaçlama ve biçim verme birer kazanım olarak
insan yaşamında önemli yer tutar.( Öztürk, 2003: 139) Bu anlamıyla yaratıcı drama ile hem
öğretim ilkeleri hem de eğitim süreçleri açısından ortak bileşenler taşıyan müzik ve hareket
eğitimi, geleneksel tiyatro öğelerinin eğitim içinde yer alması açısından çeşitli olanaklar
sağlayacaktır.
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

Sonuç ve Öneriler
Öncelikle, yaratıcı drama tekniklerinden de yararlanarak kurgulanan müzik ve hareket
eğitimi dersinde; öykü oluşturup, dil-müzik-hareket birlikteliği çerçevesinde performanslar
sergilenebilir. Bu süreçte ise bir “proje ders” çerçevesinde “ortaoyunu” hazırlanabilir.
Bilindiği üzere ortaoyununda ana karakterler müzikle desteklenmekte, oyunda bir orkestra yer
almaktadır. Bu orkestra “Orff Çalgıları”ndan oluşturulabilir. Oyunun müzikleri öğretmen
liderliğinde doğaçlama yoluyla yaratılabilir. İçerik tamamen eğitsel ihtiyaçlara bağlı olacaktır.
Oyunun metni yine temel bir konu üzerinden doğaçlama ile oluşturulabilir ya da eğitime
uygun bir oyun uyarlanabilir. Ana karakterler Pişekâr ve Kavuklu’nun dışındaki yan
karakterler yine ihtiyaçlara göre oluşturulabilir. Türk seyirlik oyunlarının özelliklerinden
birinin de dans, müzik, şarkının birlikte kullanılması olduğu belirtilmişti. Yine bu oyun için
de doğaçlamaya dayalı danslar yer alabilir. Oyunun metni oluşturulurken tekerlemeler,
kafiyeli deyişler kullanılarak dilin ritmik özellikleri ortaya çıkarılabilir. Oyunun dekorları,
kostümler görsel sanatlar gibi derslerle işbirliği yapılarak yine öğrenciler tarafından
hazırlanabilir. Bu şekildeki bir “proje ders” çalışması, çeşitli yetenekteki ve yaştaki çocukların
sürece katılmasına olanak sağlayacaktır. Böyle bir çalışmada yaş gruplarının gelişim
özellikleri ele alınarak 9–12 yaş grubu çocukların rahatlıkla yer alacağı söylenebilir.
Kukla ve Karagöz de yukarıda değinilen “proje ders” anlayışı içinde eğitim materyali
olarak kullanılabilir. Köy seyirlik oyunlarımız için de aynı olanaklar söz konusudur. Bu
şekilde öğrencilerin, söz konusu

“proje ders” yoluyla mevcut eğitim programı içinde

geleneksel Türk tiyatrosu’na ait öğelerle daha erken dönemlerde tanışma şansı ortaya
çıkacaktır. Halk Kültürü dersindeki ‘Halk Tiyatrosu’ ünitesi de bu anlayışla işlenirse daha
verimli olacağı düşünülmektedir.
Son söz olarak, Karagöz, Ortaoyunu gibi geleneksel seyirlik oyunlarımız “açık”
yapıları dolayısıyla, müzik ve hareket eğitiminin felsefesi ve öğretim tekniklerinden
yararlanarak eğitim programları içinde çeşitli amaçlar doğrultusunda yer alabilirler. Böylece
çocuklarımız yaratıcı süreçler içinde, kültürel mirasımızın önemli değerlerini “yaparakyaşayarak” tanıma fırsatı bulacaklardır.

8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

KAYNAKÇA
And, Metin, 1969. Geleneksel Türk Tiyatrosu, Bilgi Yayınevi, Ankara.
Fidan, Nurettin ve Erden, Münire, 1994. Eğitime Giriş, Meteksan Matbaacılık, Ankara.
Jungmair, E. U. (Prof. Dr.), 2003. Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Temel İlkeler,
Uluslararası Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Sempozyumu, Orff Schulwerk Eğitim
ve Danışmanlık Merkezi Yayını, İstanbul.
Nutku, Özdemir, 1998. Oyun, Çocuk, Tiyatro, Özgür Yayınları, İstanbul.
Öztürk, Ali, 2003. Yaratıcı Drama ve Orff Öğretisi Arasındaki İlişki, Uluslararası OrffSchulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Sempozyumu, Orff Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık
Merkezi Yayını, İstanbul.

9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNİN AMAÇ ve
ETKİNLİKLERİHAKKINDAKİ GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BEKTAŞ1

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM2 Arş. Gör. Asena AYVAZ3

ÖZ
Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersi amaç ve etkinlikleri hakkındaki görüş ve
önerileri, okul deneyimi sürecinin verimli geçebilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı
sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersinin amaç ve etkinliklerine yönelik görüş ve
önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş tek
durum deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD’sinde öğrenim gören
ve 3. sınıfa devam eden 91 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmada yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile
çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda Okul Deneyimi dersi için belirlenen amaç ve
etkinliklerin arasında bazı öğretmen adayları tarafından çeşitli nedenler gösterilerek uygun
bulunmayan nitelikler ve yapılmak istenmeyen etkinlikler olduğu bulunmuştur. Bu nedenler
arasında en çok içerikten kaynaklı sebepler belirtilmiştir. Bunun yanında öğretmen adayları
ders dışı etkinliklerin de Okul Deneyimi etkinlikleri arasında olmasını öneri olarak
getirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni adayı, okul deneyimi, amaç, etkinlik, görüş,
öneri
CLASSROOM STUDENT TEACHER’S VIEWS AND SUGGESTIONS ABOUT THE
SCHOOL EXPERIENCE COURSE’S OBJECTIVES AND ACTIVITIES
ABSTRACT
It is important student teacher’s views and suggestions about the school experience
course’s objectives and activities to have efficiently the school experience process. The
purpose of this study is to explore the student teacher’s views and suggestions about the
school experience course objectives and activities.This research is a case study in which
embedded single-case design was used. The research was carried out with91 student teachers
1
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attending 3th grade during the spring semester of 2011-2012 academic year at Sakarya
University, Faculty of Teacher Education.Inductive content analysis was used to analyze the
data collected with a semi-structured interview form.At the end of the study, it was found that
to do some of the objectives and activities identified for School Experience course wasn’t
wanted by some student teachers. The most common reason for not wanting to do them was
content-related causes. In addition, student teachers suggested that extra-curricular activities
should have in the School Experience activities.
Key Words:Classroom teaching, student teacher, school experience, view, suggestion
1. GİRİŞ
1998 yılında eğitim fakültelerinde uygulanmaya başlanan lisans programlarında Okul
Deneyimi dersi; Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği
lisans programlarında Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II şeklinde yerini almıştır. Ancak
2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan bütün lisans programlarından Okul Deneyimi II
dersi kaldırılmıştır. Ayrıca sayılan lisans programlarında tek dönemlik ders olan Öğretmenlik
Uygulaması dersi bazı lisans programlarında iki döneme çıkarılarak Öğretmenlik
Uygulamasını I ve Öğretmenlik Uygulaması II şeklinde yerini almıştır.
2006 yılında yapılan bu değişikliğe göre, Sınıf Öğretmenliği lisans programında yer
alan Okul Deneyimi dersleri için tanımlanan etkinlikler revize edilmediği için bir karmaşa
ortaya çıkmıştır. Okul Deneyimi II dersinde uygulanmak üzere belirlenen etkinlikler bu ders
programdan kaldırıldığı içinyapılamamaktadır. Bu durumu ele alan birçok çalışma yapılmış
olmasına rağmen uygulamaya girmiş bir çözüm henüz bulunamamıştır.
Öğretmen yetiştiren kurumların farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının lisans programlarındaki farklılık gibi bu programlarda yer alan uygulama
derslerinin içeriği de farklı olmalıdır. Selçuk (2000) bu durumun getireceği olumsuz yanının
farklı alanlarda yetiştirilen öğretmen adaylarına aynı uygulamaların yaptırılmaya çalışılması,
kendi mesleki alanlarında yeterli uygulamaya ağırlık verilememesine yol açabileceği şeklinde
yorumlamaktadır. Yılmaz’a (2006) göre okul deneyimi etkinlik ve içerikleri, tüm eğitim
fakültelerindeki bölümlerde kullanılması öngörülen tek bir kılavuz yerine, okulların haftalık
programındaki ders saati de göz önüne alınarak her bölüm ve anabilim dalının ihtiyaçları
doğrultusunda kendine özgü bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yoldaş, Aycan, Arı ve
Türkoğuz (2002) araştırmalarında öğretmen adaylarının okul deneyimi dersi içeriğindeki
etkinliklerin bazılarının gereksiz olduğu düşüncesinde olduklarını ve ders içeriğindeki
etkinliklerin düzeltilerek alanlarına uygun şekle getirilmesini vurguladıklarını belirtmişlerdir.
Bu nedenle ilgili anabilim dallarının oluşturacağı kurullarcaokul deneyimi uygulamaları
incelenerek, okul deneyimi dersinin amaç ve etkinlikleriyetiştirilecek öğretmen adaylarının
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmelidir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının okul
deneyimi dersinden beklentilerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
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Demircan (2007) çalışmasında öğretmen adaylarının okul deneyimi II ders
etkinliklerinin yeniden ele alınıp daha anlaşılır hale getirilmesi gerektiğini düşündüklerini
tespit etmiştir. Özmen (2008) araştırmasında öğretmen adaylarının okul deneyimi
etkinliklerine ilişkin görüşlerini; kılavuz kitapları açık ve anlaşılır bulmadıklarını, bazı
etkinlikler yerine daha yararlı olacak etkinliklerin konması gerektiğini, etkinlikleri yeterli
bulmayıp, bazı etkinliklerle adaylara ne kazandırılmak istendiğinin anlaşılamadığını, sürenin
kısıtlı olmasından dolayı etkinliklerin amacına ulaşmadığını tespit etmiştir.
Okul Deneyimi dersinin daha verimli ve etkili olmasında sürece katkı sağlama
açısından her bir anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşlerinin bilinmesi
önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD’sinde öğrenim
gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin amaç ve etkinlikleri hakkındaki görüş ve
önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın bulgularısınıf öğretmeni öğretmen adaylarına
yönelik hazırlanması gereken Okul Deneyimi Dersi Kılavuzu için yol gösterici olması
açısından önem taşımaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından
belirlenen Okul Deneyimi dersinin amaçlarınayönelik görüşleri nelerdir?
2. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından
belirlenen Okul Deneyimi dersinin amaçlarını uygun bulmama nedenleri nelerdir?
3. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi
dersinin amaçlarınayönelik önerileri nelerdir?
4. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından
belirlenen Okul Deneyimi dersi etkinliklerineyönelik görüşleri nelerdir?
5. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından
Okul Deneyimi dersi için belirlenen etkinliklerden yapmak istemedikleri etkinliklerin
nedenleri nelerdir?
6. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul
Deneyimidersi için önerdikleri etkinlikler nelerdir?
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve veri
analizinden bahsedilmiştir.
Araştırmanın Modeli
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışması güncel bir olgunun kendi yaşam çerçevesi içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu
içerik arasındaki sınırların net olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının bulunduğu
durumlarda kullanılan, görgül bir yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırma için
durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni seçilmiştir. İç içe geçmiş tek
durum desenine uygun olarak planlanan araştırmada tek durum içinde birden fazla alt tabaka
veya birim olabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada ele alınan tek durum, sınıf
öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersine yönelik görüşlerini alırken bu durum içinde yer
3
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alan alt birimleri okul deneyimi dersinin amacına ve okul deneyimi dersinde yapılan
etkinliklere yönelik öğretmen adaylarının görüşleri ve öğretmen adaylarının bu derse yönelik
önerileri oluşturmaktadır.
Çalışma Grubu
Araştırma, 2011–2012Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi (SNE) ABD’sinde öğrenim gören 3. sınıfa devam
eden 91 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmaya 4. sınıfların dâhil edilmemesinin
sebebi bu kişilerin Okul Deneyimi dersini almaları ve bu nedenle sorulara verecekleri
cevaplara yaşadıkları olumlu veya olumsuz deneyimlerinin yansıma olasılığıdır.
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD’sinde öğrenim gören 3. sınıf öğretmen adayları
henüz bu dersi almadıkları için uygulamadan önce Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ABD’sinde
görevli bir uzman tarafından öğretmen adaylarına, 2 oturumdan oluşanOkul Deneyimi dersi
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu bilgilendirme toplantısının içeriği YÖK tarafından
Okul Deneyimi dersi için belirlenen amaç ve etkinlikleri kapsamaktadır. Ayrıca bilgilendirme
toplantısı sonunda öğretmen adaylarının soruları cevaplanmıştır.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Cinsiyet
Kız
Erkek

f
75
16

Öğretim türü
I.Öğretim
II.Öğretim

f
45
46

Öğretmenlik mesleğini seçme durumu
İsteyerek
İstemeyerek

f
75
16

Çalışma grubunu oluşturan sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının 75’i kız, 16’sı
erkek; 45’i I. öğretim, 46’sı II. öğretim; 75’i öğretmenlik mesleğini isteyerek, 16’sı
istemeyerek seçmiştir.
Tablo 2. Çalışma Grubunun Özellikleri
Okul Deneyimi;
Dersinin verildiği
dönemi uygun bulma
Evet
Hayır

f
56
35

Dersinde öğretime aktif
katılımı isteme
Evet
Hayır

f
63
28

Dersinin süresini
yeterli bulma
Evet
Hayır

f
47
44

Çalışma grubunu oluşturan sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının Okul Deneyimi
dersinin verildiği dönemi 56’sı uygun bulurken 35’i uygun bulmamakta, 63’ü Okul Deneyimi
dersinde öğretime aktif olarak katılmak isterken 28’i istememekte, 47’si Okul Deneyimi
dersinin süresini yeterli bulurken 44’ü yeterli bulmamaktadır.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme
formu hazırlanırken YÖK tarafından belirlenen okul deneyimi dersinin amaç ve etkinlikleri
dikkate alınmıştır. Hazırlanan form 2 öğretim üyesine inceletilip gerekli düzeltmeler
yapıldıktan sonra ön uygulama olarak 5 öğrenciye uygulanmıştır. Soruların anlaşılırlığını
arttırmaya yönelik düzeltmeler yapıldıktan sonra forma son şekli verilmiştir. Nihai form 4’ü
açık uçlu soru olmak üzere toplam 12 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların 2’si demografik
bilgileri içeren sorular, 1’i öğretmenlik mesleğini seçme durumunu belirten soru, 3’ü Okul
4
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Deneyimi dersinin genel özelliklerini içeren sorular ve kalan 6 soru Okul Deneyimi Dersinin
amaç ve etkinliklerine yönelik sorulardır.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmiştir. Çözümlemede ilk olarak veriler transkript edilmiştir. Daha sonra
araştırmacı ve nitel araştırma konusunda deneyimli başka bir uzman verileriayrı ayrı
kodlamışlardır. Güvenirlik için araştırmacılar tarafından yapılan kodlamalar üzerinden
Güvenirlik = Görüş Birliği/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı X 100 formülüneuygun olarak
yapılan hesaplamadan iki kodlayıcı arasındaki uyuşum yüzdesi %94 olarak bulunmuştur.
Uyuşum yüzdesinin %70 veya daha üstü olması yeterli görüldüğünden veri analizi güvenirlik
bulunmuştur.
3. BULGULAR
Bu bölümde SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi
dersinin amaçlarına ve etkinliklerineyönelik görüş ve önerileri sunulmuştur.Sınıf
Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından belirlenen
Okul Deneyimi dersinin amaçlarınayönelik görüşleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablo3’te yer alan
ilk üç amaç Okul Deneyimi I,son üç amaç ise Okul Deneyimi II dersi için YÖK tarafından
belirlenen amaçlardır.
Tablo 3.SNE ABD’sinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının YÖK Tarafından Belirlenen
Okul Deneyimi Dersinin AmaçlarınaYönelik Görüşleri
Niteliği Kazanmak
İsterim
İstemem
Amaçlar
f
%
f
%
a1
Okulda gerçekleştirilen öğretim ve okulun örgüt yapısını
91 100
0
0
sistemli bir yaklaşımla tanımış olma
a2
Okul yönetiminin işleyişi, okulda düzenli olarak yapılan
91 100
0
0
işler ve okulun olanakları ile ilgili bilgi sahibi olma
a3
Ders işlenişi sürecindeki etkinlikleri gözlem yoluyla
91 100
0
0
tanıyabilme yeteneği kazanmış olma
a4
Sınıfta yapılabilecek kısa süreli etkinlikleri planlayıp
79 86.8 12 13.2
uygulayabilme
a5
Öğrenme ve gelişme açısından öğrenciler arasındaki
91 100
0
0
bireysel farklılıkları tanıyabilme
a6
Okullarda etkin ve diğer öğretmenlerle uyumlu bir şekilde
87 95.6
4
4.4
çalışabilmek için gerekli becerileri kazanma
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından belirlenen okul
deneyimi dersinin amaçları arasında yer alan Okulda gerçekleştirilen öğretim ve okulun örgüt
yapısını sistemli bir yaklaşımla tanımış olma, Okul yönetiminin işleyişi, okulda düzenli olarak
yapılan işler ve okulun olanakları ile ilgili bilgi sahibi olma, Ders işlenişi sürecindeki
etkinlikleri gözlem yoluyla tanıyabilme yeteneği kazanmış olma ve Öğrenme ve gelişme
açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tanıyabilme niteliklerini çalışma
5
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grubunda yer alan bütün öğretmen adayları kazanmak istemektedir. Bunun yanında Sınıfta
yapılabilecek kısa süreli etkinlikleri planlayıp uygulayabilme niteliğini 79 öğretmen adayı
kazanmak isterken 12’si kazanmak istememektedir. Ayrıca Okullarda etkin ve diğer
öğretmenlerle uyumlu bir şekilde çalışabilmek için gerekli becerileri kazanma niteliğini ise 87
öğretmen adayı kazanmak isterken 4’ü kazanmak istememektedir.Sınıf Öğretmenliği
ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından belirlenen Okul Deneyimi
dersinin amaçlarını uygun bulmama nedenleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.SNE ABD’sinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının YÖK Tarafından Belirlenen
Okul Deneyimi Dersinin Amaçlarını Uygun Bulmama Nedenleri
Tema

Amaç

a4
a6

Kapsama yönelik
değil

Süre
Sıkıntısı

Kapsama yönelik değil
ve süre sıkıntısı

f
10
1

f
1

f
1

Gereksiz

f
3

SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin
amaçlarından a4 amacını 10 öğretmen adayı Okul Deneyimi dersinin kapsamına girmediği
için, 1 öğretmen adayı süre sıkıntısı yaşanabileceği için ve 1 öğretmen adayı da hem
kapsamına girmediği hem de süre sıkıntısı yaşanabileceği için kazanmak istememektedir.SNE
ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının a4 hakkındaki görüşlerine ÖA3’ün“Okul
deneyimi bir dönemlik bir ders olduğu için kısa sürede bu seviyeye gelemeyeceğimden
istemiyorum.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin
amaçlarından a6 amacını 1 öğretmen adayı Okul Deneyimi dersinin kapsamına girmediği için
ve 3 öğretmen adayı da gereksiz bulduğu için kazanmak istememektedir.SNE ABD’sinde
öğrenim gören öğretmen adaylarının a6 hakkındaki görüşlerine ÖA27’nin“Bunun çok da
gerekli olmadığı kanaatindeyim. Zaman kaybı olur.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.Sınıf
Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin
amaçlarınayönelik önerileri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.SNE ABD’sinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersinin
AmaçlarınaYönelik Önerileri
Öneriler
f
%
Okul yönetimi konusunda kapsamlı bilgiye sahip olma
72
79.1
Öğrencilere psikolojik olarak destek verebilmek için gerekli becerileri ve
24
26.3
nitelikleri kazanma
Öğretmen-aile(veli)iletişiminin sağlıklı olmasını sağlamaya yönelik beceriler
kazanma
Milli eğitim sistemini tanımış olma

63

69.2

45

49.4
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SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin
amaçları arasına 72 öğretmen adayı Okul yönetimi konusunda kapsamlı bilgiye sahip olma, 24
öğretmen adayı Öğrencilere psikolojik olarak destek verebilmek için gerekli becerileri ve
nitelikleri kazanma, 63 öğretmen adayı Öğretmen-aile (veli) iletişiminin sağlıklı olmasını
sağlamaya yönelik beceriler kazanma ve 45 öğretmen adayı ise Milli eğitim sistemini tanımış
olma amaçlarının eklenmesi gerektiğini düşünmektedir.SNE ABD’sinde öğrenim gören
öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin amaçlarına getirdikleri önerilere
ÖA14’ün“Okul yönetimi konusunda daha kapsamlı bir eğitime tabi tutulmanın gerekli olduğu
kesin. Sonuçta kırsal kesime müdür olarak gitme olasılığımız yüksek ve bu konuda donanımlı
olmak gerek.” önerisi örnek olarak gösterilebilir.Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim
gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından belirlenen Okul Deneyimi dersi etkinliklerine
yönelik görüşleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6.SNE ABD’sinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının YÖK Tarafından Belirlenen
Okul Deneyimi Dersi EtkinliklerineYönelik Görüşleri
Etkinliği Yapmak
Etkinlik
İsterim
İstemem
f
%
f
%
e1 Dönem planı hazırlama
65
71.4
26 28.6
e2 Öğretmenin okuldaki bir günü
78
85.7
13 14.3
e3 Öğrencinin okuldaki bir günü
91
100
0
0
e4 Bir öğrencinin incelenmesi
80
87.9
11 12.1
e5 Öğretim yöntemleri
91
100
0
0
e6 Derslerin gözlenmesi
91
100
0
0
e7 Dersin yöntemi ve sınıfın kontrolü
91
100
0
0
e8 Okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar
85
93.4
6
6.6
e9 Okul müdürü ve okul kuralları
80
87.9
11 12.1
e10 Okul ve toplum
81
89
10
11
e11 Mikro öğretim teknikleri
56
61.5
35 38.5
e12 Yönerge ve açıklamalar
82
90.1
9
9.9
e13 Soru sorma alıştırmaları
84
92.3
7
7.7
e14 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
81
89
10
11
e15 Ders kitaplarından yararlanma
81
89
10
11
e16 Grup çalışmaları
81
89
10
11
e17 Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması
65
71.4
26 28.6
e18 Değerlendirme ve kayıt tutma
70
76.9
21 23.1
e19 Test hazırlama, puanlama, analiz
61
67
30
33
e20 Öğretimde benzetimlerden yararlanma
75
82.4
16 17.6
e21 Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma
66
72.5
25 27.5
e22 Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi
91
100
0
0
Öğrencinin okuldaki bir günü, Öğretim yöntemleri, Derslerin gözlenmesi, Dersin
yöntemi ve sınıfın kontrolü ve Okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi etkinliklerini
SNE ABD’sinde öğrenim gören çalışma grubundaki bütün öğretmen adayları Okul Deneyimi
dersi kapsamında gerçekleştirmek istemektedir. Öğretmen adaylarının %93.4’üOkulda araç7
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gereç ve yazılı kaynaklar, %92.3’ü Soru sorma alıştırmaları, %90.1’i Yönerge ve
açıklamalar, %89’u Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, Okul ve toplum, Ders
kitaplarından yararlanma ve Grup çalışmaları, %87.9’u Bir öğrencinin incelenmesi, Okul
müdürü ve okul kuralları, %85.7’si Öğretmenin okuldaki bir günü, %82.4’ü Öğretimde
benzetimlerden yararlanma, %76.9’u Değerlendirme ve kayıt tutma, %72.5’i Dersi planlama
ve etkinlikleri sıraya koyma, %71.4’ü Dönem planı hazırlama, Çalışma yapraklarının
hazırlanması ve kullanılması ve %67’si Test hazırlama, puanlama, analiz, %61.5’i Mikro
öğretim teknikleri etkinliğini yapmak istemektedir. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim
gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından Okul Deneyimi dersi için belirlenen
etkinliklerden yapmak istemedikleri etkinliklerin nedenlerine yönelik görüşleri Tablo 7’de
verilmiştir.
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Tablo 7.SNE ABD’sinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının YÖK Tarafından Okul Deneyimi Dersi için Belirlenen
EtkinlikleriYapmak İstememelerininNedenleri
İçerik
Kapsama
yönelik
değil
Etkinlik

e1
e2
e4
e8
e9
e10
e11
e12
e13
e14
e15
e16
e17
e18
e19
e20
e21

∗

Netlik
yok

Gereksiz

Zor

12

7

4

Zaman
Çakışma

Amaca hizmet
edememe

Yoğun
program

Diğer

U.Ö.∗ yeterli
Sınıfı
Sınırlamanın Cinsiyet
bilgiye sahip
tanıyamama uygun olmayışı algısı
değil

3
13
11

4
4
25
6
4
10
7
10
18
15
24
14
21

4
3
2

1
3

1
1
1
2
3
3

3
3
5

3
4
6

4
6

2
4

Uygulama öğretmeni

9
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SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 12’si netlik olmadığı için, 7’si
gereksiz, 4’ü zor bulduğu için e1 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e1
hakkındaki görüşlerineÖA15’in “Bizden yapmamız gereken birçok etkinlik isteniyor, söylenip
sıralanıyor. Ama bir netlik yok.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 13’ü zaman konusunda
sınırlamanın uygun olmadığını düşündüğü için e2 etkinliğini tek bir haftada yapmak
istememektedir. Öğretmen adaylarının e2 hakkındaki görüşlerine ÖA84’ün“Bu ders
kapsamında gözlemlediğim öğretmenin yetersiz bir günü denk gelebilir. Bu gerçeği
yansıtmaz. Tek günle sınırlandırılmamalı.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 11’i içeriğinin diğer etkinlikle
çakıştığını düşündüğü için e3 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e3
hakkındaki görüşlerine ÖA42’nin“Etkinlik 3’ü yaptıktan sonra bu etkinliği yapmaya gerek
yok.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 4’ü gereksiz, 1’i zor bulduğu
için, 1’i ise zaman konusunda programın yoğun oluğunu düşündüğü için e8 etkinliğini
yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e8 hakkındaki görüşlerine ÖA35’in“Ayrıntı
önemli değil.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 4’ü Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 3’ü gereksiz bulduğu için, 1’i zaman konusunda programın
yoğun oluğunu düşündüğü için, 3’ü ise toplumun cinsiyetlere olan algısının farklı olduğunu
düşündüğü için e9 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e9 hakkındaki
görüşlerine ÖA9’un“Kadınların müdür yetkisinin az olduğu bir toplumdayız. Bunun birçok
nedeni vardır. Bende okul müdürü olayı düşünemediğim için önemi yok.” görüşü örnek olarak
gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 4’ü Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 2’si gereksiz bulduğu için, 1’i zaman konusunda programın
yoğun oluğunu düşündüğü için, 3’ü ise toplumun cinsiyetlere olan algısının farklı olduğunu
düşündüğü için e10 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e10 hakkındaki
görüşlerine ÖA22’nin“Bu süreç içerisinde gereksiz olduğunu düşünüyorum, ondan daha
öncelikli etkinlikler olduğunu düşünüyorum.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 25’i Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 2’si zaman konusunda programın yoğun oluğunu
düşündüğü için, 3’ü amaca hizmet edemeyeceğini düşündüğü için, 5’i ise uygulama
öğretmeninin yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğü için e11 etkinliğini yapmak
istememektedir. Öğretmen adaylarının e11 hakkındaki görüşlerine ÖA24’ün“Öğretmenlik
Uygulaması dersinde olmalı. Çünkü bu dönemde gözlem yaparak öğretmenlik mesleğine dair
birçok nitelikler kazanmalıyız.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 6’sı Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 3’ü zaman konusunda programın yoğun oluğunu düşündüğü
10
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için e12 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e12 hakkındaki görüşlerine
ÖA30’un“Yönerge ve açıklamalar için erken, son sene olması daha mantıklı önce sınıfa
ısınmalıyız.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 4’ü Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 3’ü zaman konusunda programın yoğun oluğunu düşündüğü
için e13 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e13 hakkındaki görüşlerine
ÖA64’ün“Etkinliğin biraz uygulama yapmaya yönelik olması nedeniyle 4. sınıfa bırakılması
taraftarıyım.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 10’u Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için e14 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen
adaylarının e14 hakkındaki görüşlerine ÖA44’ün“Okul deneyimi dersinde gözlem ve
görüşmelerin etkin olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik bu dönem için uygun değil. Seneye
yapılması daha iyi olur.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 7’si Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 3’ü gereksiz olduğunu düşündüğü için e15 etkinliğini
yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e15 hakkındaki görüşlerine ÖA18’in“Bu
etkinlik öğretmenlik uygulaması dersi için geçerli olan etkinliktir.” görüşü örnek olarak
gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 10’u Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için e16 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen
adaylarının e16 hakkındaki görüşlerine ÖA4’ün“4. Sınıfta olmalı.” görüşü örnek olarak
gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 18’i Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 4’ü programın yoğun oluğunu düşündüğü için, 4’ü ise o
zaman zarfında sınıfı tanıyamayacaklarını düşündükleri için e17 etkinliğini yapmak
istememektedir. Öğretmen adaylarının e17 hakkındaki görüşlerine ÖA22’nin“Çalışma
yaprağı hazırlamak için çocukları ve sınıfı iyi tanımak gerekiyor. Öğrencileri bu kadar kısıtlı
bir zamanda tanımamız imkansız olduğu için bu etkinliği yapamayız.” görüşü örnek olarak
gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 15’i Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 6’sı zaman konusunda programın yoğun oluğunu
düşündüğü için e18 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e18 hakkındaki
görüşlerine ÖA4’ün“Ders anlatmadığımız için değerlendirmesini de yapmamalıyız. Sadece
gözlemlemeliyiz.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 24’ü Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 6’sı o zaman zarfında sınıfı tanıyamayacaklarını
düşündükleri için e19 etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e19
hakkındaki görüşlerine ÖA33’ün“Test hazırlamak için çocuklarla ilgili daha çok bilgi ve
11
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tecrübeye sahip olmamız gerektiği için Okul Deneyimi dersinde yapmak istemiyorum.” görüşü
örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 14’ü Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 2’si programın yoğun oluğunu düşündüğü için e20
etkinliğini yapmak istememektedir. Öğretmen adaylarının e20 hakkındaki görüşlerine
ÖA27’nin“Bu dersin kapsamında olduğunu düşünmüyorum. Daha çok uygulama kısmına
girmekte ve orada bunları yapabiliriz. Okul deneyimi dersinde okulun, öğrencilerin,
öğretmenin yaptıklarını gözlemleyerek gerekli bilgiye sahip olup uygulama kısmında bunları
daha iyi gerçekleştirebiliriz.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 21’i Okul Deneyimi dersinin
kapsamına yönelik olmadığı için, 4’ü zor bulduğu için e21 etkinliğini yapmak
istememektedir. Öğretmen adaylarının e21 hakkındaki görüşlerine ÖA3’ün“Ders planı
hazırlama yorucu bir iş olduğundan istemiyorum.” görüşü örnek olarak gösterilebilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından okul deneyimi
dersi için belirlenen etkinliklerden bazılarınıiçerik, zaman ve diğer temaların altında toplanan
nedenleri gerekçe göstererek yapmak istemediklerini belirtmişlerdir. İçerik %78.3, zaman
%22.7 ve diğer sebepler %4 oranında etkinlik yapmayı istememe nedeni olarak öğretmen
adayları tarafından belirtilmiştir. Sınıf Öğretmenliği ABD’sinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının Okul Deneyimi dersi için önerdikleri etkinlikler Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8.SNE ABD’sinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersi için
Önerdikleri Etkinlikler
Öneriler
f
Veli toplantısını gözlemleme
30
Farklı özelliklere sahip uygulama okullarında gözlem yapma
52
Okul dışı etkinlikleri gözlemleme
28
Veli ziyareti
41
Milli bayram programlarının düzenlenmesinin gözlemleme
12
Her sınıf seviyesini ve farklı uygulama öğretmenlerini gözlemleme
72
Okul Deneyimi dersi için önerdikleri etkinlikler arasına SNE ABD’sinde öğrenim
gören öğretmen adaylarının 30’u veli toplantısını gözlemlemeyi, 52’si farklı özelliklere sahip
uygulama okullarında gözlem yapmayı, 28’i okul dışı etkinlikleri gözlemlemeyi, 41’i veli
ziyareti yapmayı, 12’si milli bayram programlarının düzenlenmesini gözlemlemeyi ve 72’si
her sınıf seviyesini ve farklı uygulama öğretmenlerini gözlemlemeyiönermektedirler. SNE
ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinde yapmayı
önerdikleri etkinliklere ÖA91’in“Tek bir okula değil de birkaç okula gitme şansımız olsaydı
birden fazla uygulama görme şansımız olurdu bizde öğretmenlik hakkında daha fazla bilgi
edinebilirdik.”, ÖA11’in“Sınıf dedik okul dedik ama okul dışı demedik. Öğrencileri bir de
okul dışı etkinlikte gözlemlemek isterim.”, ÖA23’ün“Veli toplantısı gözleme” etkinliği de
12
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uygun olur bu dönem bence. Öğretmenin velilere yaklaşımının ve toplantılarda bahsedilen
konuların, yaşanan sıkıntıların gözlemlenmesi açısından iyi olacağı düşüncesindeyim.”,
ÖA47’nin“Başka sınıflarda gözlem yapmak, başka yörelerde ve başka ülkelerde. Bunun
nedeni yöresel ya da kültürler arası değişimin olup olmadığını kontrol etme.”
veÖA53’ün“Herhangi bir öğrencinin ev yaşantısını izleyebilmek için 1 gün ev ziyareti
yapılmalı.” önerisi örnek olarak gösterilebilir.
4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
YÖK tarafından Okul Deneyimi I dersi için belirlenen üç amacın hepsi SNE
ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının tamamı tarafından kazanılmak istenen nitelik
olurken, Okul Deneyimi II dersi için belirlenen üç amaçtan sadece biri (öğrenme ve gelişme
açısından öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları tanıyabilme) tüm öğretmen adayları
tarafından kazanılmak istenen nitelik olmuştur. Diğer iki amaç (sınıfta yapılabilecek kısa
süreli etkinlikleri planlayıp uygulayabilme; okullarda etkin ve diğer öğretmenlerle uyumlu bir
şekilde çalışabilmek için gerekli becerileri kazanma) bazı sınıf öğretmeni adaylarına göre
Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığından, süre sıkıntısından ya da gereksiz
olarak nitelendiğinden dolayı Okul Deneyimi dersine uygun bulunmamıştır. Lisans
programında meydana gelen değişikliklere uygun olarak tek döneme indirilen Okul Deneyimi
dersinin amaçları öğretmen adaylarının önerileri ve öğrenim gördüğü ABD dikkate alınarak
yeniden belirlenmelidir.
Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersinin amaçları arasında yer almasını
istedikleri amaçlar; okul yönetimi konusunda kapsamlı bilgiye sahip olma, öğrencilere
psikolojik olarak destek verebilmek için gerekli becerileri ve nitelikleri kazanma, öğretmenaile (veli) iletişiminin sağlıklı olmasını sağlamaya yönelik beceriler kazanma, milli eğitim
sistemini tanımış olma şeklinde sıralanmaktadır. Bu önerilerden de anlaşılacağı üzere ilk
atamaları genelde köy okuluna olan ve müdür yetkili olarak çalışmaya başlayan sınıf
öğretmeni adayları, okul yönetimi, milli eğitim sistemi gibi idari işler konusunda yeterli
düzeyde bilgi ve beceriler kazanmak istemektedirler. Bu nedenle Sınıf öğretmeni adaylarına
yönelik hazırlanması gereken uygulama kılavuzunda bu tür amaç ve etkinliklere de yer
verilmelidir. Ayrıca öğretmen adaylarının katılabileceği veli toplantıları düzenlenebilir
veöğretmen adaylarının bu toplantıyı gözlemlemesi sağlanabilir.
YÖK tarafından belirlenen etkinliklerden bazılarını bazı sınıf öğretmeni adaylarının
farklı nedenlerle yapmak istemedikleri bulunmuştur. Bu nedenlerin en başında gözlem ve
görüşmelere dayalı olan okul deneyimi dersi için belirlenen uygulamaya dönük etkinlikler
gelmektedir. Öğretmen adayları bu etkinliklerin Öğretmenlik Uygulaması dersinde
yapılmasını önermektedir. Yapıcı ve Yapıcı (2004) bazı etkinliklerin (bir öğrencinin
incelenmesi, yan branşınızda öğretim yöntemleri, yan branşınızda derslerin gözlenmesi, okul
ve toplum, mikro öğretim teknikleri) Okul Deneyimi dersinin içeriğinden çıkarılabileceğini
ifade etmektedir. Yapıcı ve Yapıcı’nın (2004) elde ettiği bu sonuç çalışmanın sonucu ile
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paralellik göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda Okul Deneyimi dersleri için etkinlik
geliştirilirken hem sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşleri dikkate alınmalı hem de
sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının kendilerini eksik gördükleri etkinlikleri tercih
edebilecekleri seçmeli etkinlikler programa eklenmelidir. Gözlem ve görüşmelere dayalı olan
Okul Deneyimi dersi için tanımlanan test hazırlama, puanlama, analiz; çalışma yapraklarının
hazırlanması ve kullanılması; değerlendirme ve kayıt tutma gibi etkinlikler Okul Deneyimi
etkinliklerinden çıkarılarak Öğretmenlik Uygulaması dersi için tanımlanmış etkinlikler
olabilir. Bu sayede hem Okul Deneyimi dersinin içeriğindeki yoğunluk azaltılabilir hem de
Öğretmenlik Uygulaması dersi içinde etkinlik tanımı yapılmış olur. Ayrıca öğretmen
adaylarının Okul Deneyimi dersinde gerçekleştirmesi gereken etkinlikler hakkında uygulama
öğretim elemanlarının ve uygulama öğretmenlerinin görüş ve önerileri de alınabilir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının %26’sı netlik olmadığı, gereksiz
veya zor olduğu için dönem planı hazırlamak istememektedir. Yapıcı ve Yapıcı (2004)
yaptıkları araştırmada, öğretmen adaylarının fakülte-okul koordinasyonundaki aksaklıklardan
dolayı dönem planı yapmada zorluk yaşadıklarını bulmuşlardır. Yılmaz’a (2006) göre bu ilk
etkinliği, “Fakülte-Okul İş birliği” kılavuzundan okuyan öğretmen adaylarından hiçbiri
çalışma planın nasıl hazırlanması gerektiğini anlamamaktadırlar. Çünkü bu etkinlik hakkında
verilen bilgide, çalışma planı kapsamının, gerçekleştirilmesi istenen etkinlikler olduğu
konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş, ne şekilde yapılacağı açık bir dille ifade
edilmemiştir.Her iki çalışmanın sonuçları çalışmanın bu sonucu ile benzerlik göstermektedir.
Buna göre SNE ABD’de öğrenim gören öğretmen adaylarına yönelik Okul Deneyimi dersi
Kılavuz kitabının hazırlanması ile etkinlikler netleştirilmelidir. Kılavuz kitaplar uygulama
öğretim üyesi, uygulama öğretmeni ve öğretmen adayının görüşleri alınarak hazırlanmalıdır.
Öğretmen adaylarının %78’i öğretmenin okuldaki bir günü etkinliğini yapmak
istemiştir. Yapıcı ve Yapıcı’nın (2004) yaptıkları araştırmada ise öğretmen adaylarının
%82’si öğretmenin okuldaki bir günü etkinliğini yararlı olduğunu düşünmektedir.
Gürbüztürk’ün (2000) yaptığı araştırmada ise öğretmen adaylarının %75.2’sinin öğretmenin
okuldaki bir günü etkinliğini gerçekleştirdiğini bulmuştur. Bunun yanında bu araştırmaya
katılan öğretmen adaylarının %13’ü öğretmenin okuldaki bir günü etkinliğini zamanda
sınırlamanın uygun olmayışını düşündükleri için yapmak istememektedir. Yılmaz (2006)
öğretmen adaylarının okul deneyimi etkinliklerini gerçekleştirebilmek için uygulama
okullarına devam etme zorunluluğu haftada dört saat olan derslere devam etse bile öğretmenin
okuldaki bir gününü öğrenmeye yönelik amacını tam olarak değil kısmi olarak karşılamaya
yeterli olacağını vurgulamaktadır.İlgili çalışmaların ve bu çalışmanın sonuçları öğretmen
adaylarının bu etkinliği büyük çoğunlukla istediğini göstermektedir. Bu etkinliği uygulamak
istemeyen öğretmen adaylarının gerekçeleri dikkate alınacak olursa bu etkinliğin daha etkili
olabilmesi için etkinlik tek bir gün ile sınırlandırılmayıp, içeriği daha net hale getirilerek
uygulama sürecine yayılabilir.
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Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamı öğrencinin okuldaki bir günü
etkinliğini yapmak istediklerini belirtmiştir. Yılmaz’a (2006) göre bu etkinlik özellikle sınıf
öğretmeni adaylarının amaçları kapsamına girmektedir.İlgili çalışma ve bu çalışmanın
sonucuna göre bu etkinliğin tüm öğretmen adayları tarafından yüksek bir motivasyon ile
yapılacağı düşünülüp etkinliğe ayrılan süre arttırılabilir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %87.9’u bir öğrencinin incelenmesi
etkinliğini yapmak istediklerini belirtmiştir. Yılmaz’a (2006) göre etkinliğin amacına
bakıldığında birden fazla değişik derse girmek zorunda olan sınıf öğretmeni adaylarına uygun
olup, uygulanabilirlik düzeyi açısından da ilköğretim birinci kademede sorun yaratmayan bir
etkinlik olduğu görülmektedir. Bunun yanında bu araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
%12.1’i içerik çakışması nedeniyle bir öğrencinin incelenmesi etkinliğini yapmak
istemediklerini belirtmiştir.Yılmaz (2006) yaptığı araştırmada Etkinlik-3 ile 4’te çoğunlukla
birbirine benzer ifade ve kategorilerin kullanılmış olması nedeniyle karıştırıldığı, ya da
aradaki farkın ayrımına varılamadığı sonucuna varmıştır. Buna göre Etkinlik-3 ve 4’ün ayrımı
daha iyi yapılabilir ya da bu etkinlik içerikleri birleştirilebilir. Hazırlanacak Okul Deneyimi
dersi kılavuzunda sayıları azda olsa bu etkinliği uygulamamak isteyen öğretmen adaylarının
gerekçeleri dikkate alınmalı ve etkinlikler mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde
tanımlanmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamı öğretim yöntemleri etkinliğini ve
derslerin gözlenmesi etkinliğini yapmak istediklerini belirtmiştir. Buna göre hazırlanacak yeni
Okul Deneyimi dersi kılavuzunda bu etkinlikler daha detaylandırılıp geliştirilebilir ve süreleri
uzatılabilir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamı dersin yönetimi ve sınıfın
kontrolü etkinliğini yapmak istediklerini belirtmiştir. Yılmaz’a (2006) göre gözlem yaparken
öğretmen adaylarının doldurması gereken formdaki yönergeler açık ve anlaşılır olduğu ve bu
gözlemlerin yapılabilmesi için ileri düzeyde bir bilimsel bilgiye ihtiyaç olmadığı için
etkinliğin gerçekleştirilmesinde, öğretmenin sınıf yönetimi yeterlilik düzeyiyle ilgili
olmadıkça, herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Ceylan ve Akkuş (2007) sınıf
öğretmeni adayları ile yaptıkları araştırmada dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü etkinliğinin
öğretmen adaylarında davranış değişikliği meydana getirdiğini bulmuşlardır. Yiğit ve Alev
(2007) yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının sınıflarda formal olarak ilk kez
öğrencilerle etkinlikler yürütürken dersin yönetiminde öğrenci düzeyini bilememenin
zorluğunu yaşadıklarını bulmuşlardır. Güzel ve Oral’ın (2008) yaptıkları araştırmaya göre
öğretmen adaylarının en çok zorlandıkları etkinliklerin başında dersin yönetimi ve sınıfın
kontrolü gelmektedir. İlgili araştırmaların ve bu araştırmanın sonuçları bu etkinliğin önemli
olduğunu ancak iyi planlanmazsa öğretmen adaylarını zorlayacağını göstermektedir. Bu
etkinlik hazırlanacak yeni Okul Deneyimi dersi kılavuzunda yer almalı ve öğretmen
adaylarının etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için daha detaylı tanımlanmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %93.4’ü okulda araç-gereç ve yazılı
kaynaklar etkinliğini yapmak istediklerini belirtmiştir. Yılmaz’a (2006) göre bu etkinliğin
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gerçekleştirilmesinde, öğrencilere bu konuda yardımcı olması gereken okul idaresi ve
öğretmen kaynaklı olmadıkça, genellikle herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Bunun
yanında araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %6.6’sızor, gereksiz veya programın yoğun
olduğunu düşündükleri için okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar etkinliğini yapmak
istemediklerini belirtmiştir.İlgili çalışma ve bu çalışmanın sonucuna göre bu etkinlik
programda yer almalı ancak uygulama öğretmeninin ve uygulama okulu yönetiminin bu
konudaki görev ve sorumlulukları kılavuzda netleştirilmelidir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %87.9’u okul müdürü ve okul kuralları
etkinliğini yapmak istediklerini, %12.1’i ise Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik
olmadığını, gereksiz olduğunu, programın yoğun olduğunu veya toplumun cinsiyetlere olan
algınsının farklı olduğunu düşündükleri için bu etkinliği yapmak istemediklerini belirtmiştir.
Yapıcı ve Yapıcı (2004) yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının yarısından fazlasının
okul müdürü ve okul kuralları etkinliğinin yararlı olmadığını düşündüklerini bulmuştur. İlgili
çalışma ve bu çalışmanın sonuçları kısmen de olsa farklılaşmaktadır. Bu nedenle bu etkinliği
geliştirmek için öğretmen adaylarının görüşlerinin dışında uygulama öğretmeninin, uygulama
okulu yönetiminin ve uygulama öğretim elemanlarının görüşlerine de müracaat edilmelidir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %89’u okul ve toplum etkinliğini yapmak
istediklerini, %11’i ise Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığını, gereksiz
olduğunu, programın yoğun olduğunu veya toplumun cinsiyetlere olan algısının farklı
olduğunu düşündükleri için bu etkinliği yapmak istemediklerini belirtmiştir. Yapıcı ve Yapıcı
(2004) yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının yarısından fazlasının okul ve toplum
etkinliğini yararlı bulmayarak bu etkinliğin çok yüklü bir içeriğinin olduğunu ve “okul-veli
ilişkisi” etkinliğine dönüşmesi gerektiğini düşündüklerini bulmuşlardır.İlgili çalışma ve bu
çalışmanın sonuçları kısmen farklılaşmaktadır. Bu etkinliğin hazırlanacak yeni Okul
Deneyimi dersi kılavuzunda yer alıp almayacağına ya da yer alacaksa yeni şekline uygulama
öğretmeninin, uygulama okulu yönetiminin ve uygulama öğretim elemanlarının görüşleri
doğrultusunda karar verilmelidir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %61.5’i mikro öğretim teknikleri etkinliğini
yapmak istediklerini, %38.5’i ise Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığını,
amaca hizmet edemeyeceğini, programın yoğun olduğunu veya uygulama öğretmeninin bu
etkinlik hakkında yeterli bilgisinin olmadığını düşündükleri için bu etkinliği yapmak
istemediklerini belirtmiştir.Yoldaş, Aycan, Arı ve Türkoğuz (2002), yaptıkları araştırmada
öğretmen adaylarının, uygulama öğretmenlerinin ilgisizliği ve etkinlikler hakkında yeterli
bilgiye sahip olmadıklarından dolayı uygulanmaları tam anlamıyla yapamadıklarını
düşündüklerini ortaya koymuştur. Ayrıca Yapıcı ve Yapıcı (2004) ülkemizdeki mevcut şartlar
göz önüne alındığında mikro öğretimin uygulanması zor bir yöntem olduğu için Okul
Deneyimi dersi etkinlikleri arasından çıkarılmasını önermiştir.Bu çalışma sonucuna göre
öğretmen adaylarının yarıdan fazlası bu etkinliği istese de ilgili diğer çalışmalara katılan
öğretmen adaylarının çoğunluğu ve bu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının yaklaşık
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%39’u bu etkinliği istememişlerdir. Bu etkinlik hazırlanacak yeni Okul Deneyimi dersi
kılavuzunda yer alacaksa uygulama öğretmeninin, uygulama okulu yönetiminin ve uygulama
öğretim elemanlarının görüşleri alınmalı ve aynı zamanda görev ve sorumlulukları ayrıntılı bir
şekilde tanımlanmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %90.1’i yönerge ve açıklamalar etkinliğini
yapmak istediklerini, %9.9’u Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığını veya
programın yoğun olduğunu düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Ceylan ve
Akkuş (2007), sınıf öğretmeni adayları ile yaptıkları araştırmada yönerge ve açıklamalar
etkinliğinin öğretmen adaylarında davranış değişikliği meydana getirdiğini bulmuşlardır.
Güzel ve Oral’ın (2008) yaptıkları araştırmaya göre öğretmen adaylarının %38.4’üyönerge ve
açıklamalar etkinliğini yaparken zorlandıklarını bulmuşlardır. İlgili araştırmaların ve bu
araştırmanın sonuçları paralellik göstermektedir. Bu etkinliğe daha iyi tanımlanmak koşuluyla
hazırlanacak yeni Okul Deneyimi dersi kılavuzunda yer verilebilir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %92.3’ü soru sorma alıştırmaları etkinliğini
yapmak istediklerini, %7.7’si Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığını veya
programın yoğun olduğunu düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Ceylan ve
Akkuş (2007), sınıf öğretmeni adayları ile yaptıkları araştırmada soru sorma alıştırmaları
etkinliğinin öğretmen adaylarında davranış değişikliği meydana getirdiğini bulmuşlardır.
Güzel ve Oral’ın (2008) yaptıkları araştırmaya göre öğretmen adaylarının en az zorlandıkları
etkinliğin soru sorma alıştırmaları etkinliği olduğunu bulmuşlardır. İlgili araştırmaların ve bu
araştırmanın sonuçları paralellik göstermektedir. Bu etkinlik güncellenerek programda
tutulmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %89’u öğrenci çalışmalarının
değerlendirilmesi etkinliğini yapmak istediklerini, %11’i Okul Deneyimi dersinin kapsamına
yönelik olmadığını düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Güzel ve Oral’ın
(2008) yaptıkları araştırmaya göre öğretmen adaylarının %18.5’i öğrenci çalışmalarının
değerlendirilmesi etkinliğini yaparken zorlandıklarını belirtmişlerdir. İlgili çalışma ve bu
çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir. Bu etkinlik öğretmen yetiştirme programında
gerekli önbilgiler öğretmen adayına kazandırıldıktan sonra uygulama öğretmeni denetiminde
uygulanmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %89’u ders kitaplarından yararlanma
etkinliğini yapmak istediklerini, %11’i Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığını
veya gereksiz olduğunu düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Güzel ve
Oral’ın (2008) yaptıkları araştırmaya göre öğretmen adaylarının %20.5’i ders kitaplarından
yararlanma etkinliğini yaparken zorlandıklarını belirtmişlerdir. İlgili çalışma ve bu çalışmanın
sonuçları büyük oranda benzerlik göstermektedir.Bu etkinlik kapsamında öğretmen adayından
beklenenler daha iyi tanılanması koşuluyla bu etkinlik hazırlanacak yeni Okul Deneyimi dersi
kılavuzunda yer alabilir.
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Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %89’u grup çalışmaları etkinliğini yapmak
istediklerini, %11’i Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik olmadığını düşündükleri için
yapmak istemediklerini belirtmiştir. Güzel ve Oral’ın (2008) yaptıkları araştırmaya göre
öğretmen adaylarının %36,9’u grup çalışmaları etkinliğini yaparken zorlandıklarını
belirtmişlerdir. İlgili çalışma ve bu çalışmanın sonuçları kısmen benzerlik göstermektedir. Bu
tür etkinlikler öğretmen adayının görevi yardımcı personel olarak tanımlanması koşuluyla
programda yer alsa daha uygun olur.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %71.4’üçalışma yapraklarının hazırlanması
ve kullanılması etkinliğini yapmak istediklerini, %28.6’sı Okul Deneyimi dersinin kapsamına
yönelik olmadığını, zaman konusunda programın yoğun olduğunu veya bu süre zarfında sınıfı
tanıyamadıklarını düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir.Yiğit ve Alev (2007)
yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının çalışma yapraklarının kullanılması etkinliğinde
planlamada öğrenci giriş özelliklerinin kestirilememesi, sınıfın kontrolünü olumsuz yönde
etkilemesi gibi nedenlerle öğretmen adayının sorunlar yaşadığını bulmuşlardır. Fakat bu tür
etkinlikler öğretmen adaylarına ürettikleri ürünleri alanda deneme fırsatı sunacağı için teşvik
edilmelidir. Yaşanan sorunlara çözüm olarak öğretmen adayının öğrenci giriş özelliklerini
öğrenebilmesi için öğrencilerle daha fazla vakit geçirmesi sağlanabilir. Ayrıca öğretmen adayı
öğrenci hakkındaki gerekli bilgileri sınıf öğretmeni ve velilerden edinmesi için kendisine
imkân verilmelidir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %76.9’udeğerlendirme ve kayıt tutma
etkinliğini yapmak istediklerini, %23.1’iOkul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik
olmadığını veya programın yoğun olduğunu düşündükleri için yapmak istemediklerini
belirtmiştir. Ceylan ve Akkuş (2007), sınıf öğretmeni adayları ile yaptıkları araştırmada
değerlendirme ve kayıt tutma etkinliğinin öğretmen adaylarında davranış değişikliği meydana
getirdiğini bulmuşlardır. İlgili çalışma ve bu çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir.
Bu tür etkinlikler öğretmen adayına resmi sorumluluk yüklemeksizin öğretmen adayının
yardımcı personel olarak görev alacağı tarzda tasarlanmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %67’si test hazırlama, puanlama, analiz
etkinliğini yapmak istediklerini, %33’ü Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelikolmadığını
veya programın yoğun olduğunu düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Bu
etkinlik öncesinde öğretmen adayının uygulama öğretmeni ile birlikte yardımcı personel
olarak görev yapması yararlı olacaktır.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %82.4’ü öğretimde benzetimlerden
yararlanma etkinliğini yapmak istediklerini, %17.6’sı Okul Deneyimi dersinin kapsamına
yönelik olmadığını veya uygulama okuluna gidilen zaman zarfında sınıfı tanıyamadıklarını
düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Bu etkinlik için öğretmen adayının
öğrenci düzeyini çok iyi bilmesi gerekir bu nedenle bu etkinlik öncesinde öğrenci tanıma
etkinliklerinin öğretmen adayı tarafından tekrar gözden geçirilmesi etkililiği arttırabilir.
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Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %72.5’i dersi planlama ve etkinlikleri sıraya
koyma etkinliğini yapmak istediklerini, %27.5’i Okul Deneyimi dersinin kapsamına yönelik
olmadığını veya zor olduğunu düşündükleri için yapmak istemediklerini belirtmiştir. Ceylan
ve Akkuş (2007) sınıf öğretmeni adayları ile yaptıkları araştırmada dersi planlama ve
etkinlikleri sıraya koyma etkinliğinin öğretmen adaylarında davranış değişikliği meydana
getirdiğini bulmuşlardır. İlgili çalışma ve bu çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir.
Bu tür etkinlikler öğretmen adayının deneyimi henüz çok az olması nedeniyle uygulama
öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni rehberliklerini daha da yoğunlaştırmalıdırlar.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamı okul deneyimi çalışmalarının
değerlendirilmesi etkinliğini yapmak istediklerini belirtmiştir.Yapıcı ve Yapıcı (2004)
yaptıkları araştırmada, öğretmen adaylarının tamamına yakını okul deneyimi çalışmalarının
değerlendirilmesi etkinliğini yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir.İlgili çalışma ve bu
çalışmanın sonuçları benzerlik göstermektedir. Bu etkinlik her bir öğretmen adayının bireysel
olarak kendini ifade etme fırsatı bulabileceği şekilde tasarlanmalı ve bu süreci objektif hale
getirecek form ve ölçekler geliştirilmelidir.
SNE ABD’sinde öğrenim gören öğretmen adaylarının YÖK tarafından okul deneyimi
dersi için belirlenen etkinliklerden bazılarını %78.3’le içerik sıkıntısı, %22.7’le zaman
sıkıntısı ve %4’le diğer sebeplerden dolayı yapmak istemediklerini belirtmişlerdir. Buna göre
öğretmen adaylarının temel sorunlarından birinin içerik sıkıntısından kaynaklandığı
düşünülebilir. Bunun için içerik ivedi olarak değiştirilmelidir.
Sınıf öğretmeni adaylarının Okul Deneyimi dersi için önerdikleri etkinlikler;veli
toplantısını gözlemleme, farklı özelliklere sahip uygulama okullarında gözlem yapma, okul
dışı etkinlikleri gözlemleme, veli ziyareti yapma, milli bayram programlarının düzenlenmesini
gözlemleme, her sınıf seviyesini ve farklı uygulama öğretmenlerini gözlemleme şeklinde
sıralanabilir. Sınıf öğretmeni adaylarının bu önerileri dikkate alınarak etkinlikler yeniden
düzenlenebilir.
Gelecek nesli yetiştirecek olan öğretmenlerin henüz öğretmen adayı iken mesleki
eğitimleri ve gelişimleri için eğitimdeki en son yenilikler kullanılmalıdır. Eğitimde meydana
gelen yeniliklerin öğretime adapte edilmesi gereken kurumların başında öncelikli olarak
öğretmen yetiştirme kurumları gelmelidir. Aksi halde yeniliklere uyum sağlayamayan veya
bilmeyen öğretmenlerle yeniliklere uyumu daha kolay sağlayan gelecek nesli yetiştirmede
sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle en kısa zamanda Okul Deneyimi dersi için belirlenen amaç
ve etkinlikler yeni yüzyılın neslini yetiştirecek öğretmenlere hitap edecek amaç ve etkinlikler
olabilmeleri için yeniden ele alınmalıdır.
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ORTA ASYA’DA MİKRO FİNANS UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof.Dr. Erhan BİRGİLİ∗

Nurhodja AKBULAEV∗∗

ÖZ
Mikrofinansmanın bölgesel kalkınma ve yoksulluğun giderilmesi konusunda önemli yere sahip
olduğunu kanıtlamış olduğu düşünülür. Bununla birlikte; mikrofinansmanın bu hedeflere
ulaşabilmesi ancak finansal hizmet taleplerini karşılayabileceği ölçeğe ulaşması ile mümkündür.
Buna bağlı olarak; mikrofinansman sektörü; kar amacı gütmeyen bir yapıdan finansal piyasa
yönelimli bir yapıya doğru değişim yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı Orta Asya’da yoksullukla
mücadelede mikrofinasman kurumları ve mikrofinans hizmeti sunan diğer finansal kurumların
doğrudan ya da dolaylı olarak yoksulluğa katkılarını ve potansiyel yönlerini tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Mikrofinans, Mikrokredi, Orta Asya, Banka
ABSTRACT
Microfinance plays an important role in regional development and poverty reduction is believed to
be proved. However, microfinance can achieve these goals, but it is possible to achieve the scale of
financial services to meet needs. Thus, the microfinance sector is a nonprofit structure changes in
the structure of the financial market-oriented life. The purpose of this study was to fight poverty in
Central Asia and Caucasus mikrofinasman microfinance institutions and other financial institutions
offer and the potential contribution to poverty directly or indirectly, to discuss the issues.
Key Words: Poverty, Microfinance, microcredite, East Asia, Caucasus, Bank
1. Giriş
Dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde az gelirlilik ve fakirlik en büyük ve kısa bir zaman içerisinde
aşılması gereken problemlerden olagelmektedir. Ülkede sorun olan az gelirliliğin ve fakirliliğin
aşılmasına yönelik dünyada mikrofinans ve mikrokredi kurumları teşkil ettirilmiştir. Mikrofinans ve
mikro kredi organizasyonları gelişmekte olan ülkelerde az gelirli ve fakir hane halklarının krediye
ulaşmasını ve söz konusu kredi yardımıyla iş açarak kendilerine istihdam sağlayarak yaşam
kalitesini artırmasını amaç edinmişlerdir.
Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’da yeni yapılanan
mikrofinans sektörü, hem finansal sektör açısından zayıflığı hem de düşük gelir seviyeleriyle
mikrofinans sektörünün gelişmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Dünyada gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, yoksulluk sınırı ve altındaki ülkelerde de insanların büyük
bir kısmı finansal hizmetlerden yararlanamamaktadırlar. Söz konusu yoksul insanlara finansal
hizmet vermek amacıyla, anılan dört ülkede binden fazla mikrofinans kurumu faaliyet
göstermektedir.
Mikrofinans Kurumları ancak, söz konusu ülkelerdeki yoksulluktan kurtulma arzusunda olan az
gelirli insanlara ulaşması ve doğru yöntemlerin uygulanmasıyla başarılı olabilecektir.
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2. Mikrofinans Sistemi
Bankacılık sistemi ülkeden ülkeye önemli farklılıklar göstemekte olup, bu farklılıkları banka sayısı,
uzmanlık eğilimleri ve devletin müdahale dereceleri olmak üzere üç noktada incelenmektedir
(Serpil CANBAŞ,145:2001). Mikrofinans sistemini bahsedilen üç noktada incelemek mümkündür.
Ancak, mikrofinans hizmeti sunan kurumlar açısından farklılıklar mevcuttur.
Bu farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olan ve mikrofinans sistemini oluşturan kurumlar aşağıdaki
şekilde sıralanmaktadır:
- Kamu ve Özel Kalkınma Bankaları;
- Tasarruf Bankaları ve Posta Tasarruf Bankaları;
- Ticari Bankalar;
- Banka Olmayan Mikrofinans Kurumları;
- Kredi birlikleri;
- Sosyal Toplum Örgütleri;
- Tefeciler.
Yukarıda sıralanan kurumlar mikrofinans kurumları başlığı altında detaylı olarak açıklanacaktır.
Mikrofinans sisteminin de kalasik bankacılığında olduğu gibi müşterilerine sunduğu finansal ve
finansal olmayan hizmetleri dikkate alınarak ortak eğilimleri aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir:
- Mikrofinans sistemi hemen her ülkede hızlı bir gelişme içindedir.
- Mikrofinans alanında işletmelerin bünyesinde de hızlı bir büyüme olup, mikrofinans kurumu
olarak faaliyete başlayan kurumlar Banka statüsüne ulaşmaktadır.
- Bir yandan mikrofinansman alanında uzmanlaşma ağırlık kazanmakta öte yandn her türlü
finansal hizmeti sunan evrensel MFK tipi yaygınlaşmaktadır.
- MFK’lar giderek uluslar arası kurum niteliği kazanmakta ve ulusal sınırların ötesinde de
işlemler gerçekleştirmektedirler.
- Devlet müdahelesi hemen tüm ülkelerde azalma eğilimi göstermekte, sektörde serbestleşme
yaygınlaşmaktadır.
- Ayrıca, yeni teknolojinin kullanılması, özellikle bankacılık alanında olduğu gibi elektronik
işlemlerdeki gelişmeler ve artan rekabet, sektörün uluslararası finansal sistemle
bütünleşmesini zorunlu kılmış ve bu doğrultuda yapısal hemde örgütsel değişimlerin
gerçekleştirilmesini gerektirmiştir.
3. Mikrofinans Uygulamamalarının Genel Esasları ve Tarihsel Gelişimi
Özellikle 1900’lerin ikinci yarısından sonra gerek ülkelerin gerekse Birleşmiş Milletler, Dünya
Bankası ya da OECD gibi uluslar arası kuruluşların, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksullukla
mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amaçlarıyla makro düzeyde hazırladıkları
stratejilerin geçen zaman zarfında anlamlı başarılar kaydedememesi, bir yandan söz konusu
stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi ile sonuçlanırken diğer yandan ülkelerin arzulanan amaçlara
istikrarlı bir biçimde ulaşmalarını hedefleyen yeni yaklaşımların doğuşuna zemin hazırlamıştır.
Mikrofinans, belirli bir düzeyin altında gelire sahip bireylere yapılacak yardım ve bağışlar yerine,
bankalar, sivil toplum kuruluşları, kredi kooperatifleri ve diğer resmi mali sistem öğeleri aracılığı
ile onların ihtiyaçlarını karşılayacak, onları üretime sevk edecek düşük meblağlardaki kredilerin
kullandırılması, böylelikle bir yandan bu bireylerin mevcut refah seviyelerinin arttırılması, diğer
yandan ise dolaylı olacak çok küçük değerlerin de üretim sürecinde kullanılması ile kişi başına milli
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gelirin ve büyüme oranının yükseltilmesi amaçlarına hizmet eden ekonomik bir sistemi ifade
etmektedir*.
Diğer bir ifadeyle, bir ülkede üretim sürecinde yer almayan ve mevcut koşullarda hiçbir finansal
kuruluştan istifade edemeyecek durumda olan en fakir grubun geniş bir yelpazede çeşitli kamu ve
özel sektör kuruluşlarınca sunulan finansal olanaklardan yasal olarak yararlandırılmaları esasına
dayanan mikrofinans sistemi, bir yandan söz konusu bireylerin ekonomik anlamda bağımlı
konumlarından kurtulup onları üretken hale getirerek düzenli bir gelir sahibi olmalarını teşvik
etmekte, diğer yandan üretim sürecine katılan yeni işgücü sayesinde mevcut üretim kapasitesini ve
dolayısıyla çıktı seviyesini arttırarak büyüme ve kalkınma gibi diğer makro ekonomik hedeflerin
gerçekleştirilmesine de yardımcı olmaktadır.
Mikrofinans yoluyla yoksullukla mücadele hareketi, 1970’li yılların ortalarında Chitagong
Üniversitesi ekonomi Profesörü Muhammed Yunus tarafından başlatılmıştır. Yoksulluğun çok
yoğun olarak yaşandığı Bangladeş’te, halkın karşı karşıya olduğu açlık ve bu durum karşısında
yaşadığı çaresizlik, Prof.Dr. Yunus’u ekonomik teorilerin öngördüğü modellerin ötesinde farklı
çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Yunus tarafından o yıllarda ortaya atılan çözüm önerileri,
günümüzde Grameen tipi finansman modelinin temelini teşkil etmiştir. İhtiyaç sahibi 42 kişiye
verilen toplam 27 Dolar tutarındaki kredi ile başlatılan proje, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde
uygulanmakta olan dev bir finansman modeline dönüşmüştür†.
Mikrofinans uygulaması, benzer nitelikteki diğer programların doğması ve 1983 yılında Grameen
Bank’ın kurulması ile yeni bir kimlik kazanmış ve literatürde yeni bir yer edinmiştir. Mikrofinans
uygulaması, kredi verme esasları bakımından geleneksel bankacılık sisteminden önemli ölçüde
farklılaşır. Geleneksel bankacılıkta; tapu, teminat ve kefalet gibi maddi güvenceler kredi
alabilmenin temel şartlarını oluştururken, mikrofinans uygulamasında söz konusu belgeler
istenmez, zira bu uygulamada kişiye güven esastır. Klasik bankacılıkta kredi talep edenlerin sahip
oldukları teminat miktarı arttıkça, elde edecekleri kredi miktarı da o ölçüde fazlalaşır. Mikrofinans
sisteminde ise, bireyler ne kadar aza sahipse kredi almadaki şansları ve öncelikleri o ölçüde artar‡.
Mikrofinans uygulamasındaki temel hareket noktası, kredinin bir insan hakkı olduğudur.
Mikrofinans modeli grup esasına dayalı bir uygulamayı içerir. Birbirini tanıyan ve krediye
gereksinim duyan bireyler bir araya gelerek grup oluşumunu sağlar. Grameen tipi mikrofinans
uygulamalarında grubu oluşturan birey sayısı beş olmakla birlikte, dünya genelindeki diğer
uygulamalarda bu sayı toplumsal ve kültürel yapıya bağlı olarak değişebilmektedir. Söz konusu
modelde kredi verme işlemi son derece basitleştirilmiştir. Kredi alan kişinin teminat gösterme gibi
bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu sistemde en büyük teminat grup üyeliği ve borcunu geri
ödemeyen kişiye karşı oluşturulacak grup baskısıdır.
Mikrofinans uygulamasında, küçük miktarlardaki kredilerle yoksul kişilerin kendi gelir getirici
faaliyetlerini oluşturmaları ve sürdürmeleri, böylelikle iktisadi hayatta üretim sürecine katılmaları
hedeflenmiştir. Projenin temel mantığı, yoksul kişilerin ekonomik açıdan kendi hayatlarının
devamını sağlayabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip oldukları, ancak iş kurmak için yeterli
*

R.P, CHRISET, T.R. LYMAN. Richard RESENBERG, Microfinance Consensus Guidlines: Guiding Principles on
Regulation and Supervision of Microfinance, CGAP, 2003, s5.

†

M. YUNUS, Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru, (Çev.Gülden Sen), Doğan Kitapçılık, 2003, s.15-20.
KORKMAZ, E., BALOĞLU, B., SÜMER, K., OKTAYER, N., ÇAK, M., Mikrokredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması:
İstanbul Örneği, İTO Yayınları, No. 2004-32, s.51-61

‡
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sermayeye ulaşma imkânlarının olmadığı şeklinde açıklanabilir. Grameen tipi mikrofinans
uygulamasında hedef kitle, yüksek işlem maliyetleri ve risk faktöründen doğan nedenlerle
geleneksel finansal sistemin dışında bırakılan kişi ve gruplardır. Ancak bunun da ötesinde, bu
modelde hedef kitle daha da daraltılarak çok istisnai durumlar dışında yalnızca kadınlara yönelik bir
uygulama esas alınmıştır. Özellikle geleneksel toplumlarda kadınların toplumsal hayatta pek az söz
sahibi olmaları, buna karşın ailelerini geçindirmede sergiledikleri güçlü ve güvenilir yapı, cinsiyet
alanında ortaya çıkan bu pozitif ayırımcılığın temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar,
ailelerinin ekonomik durumunu iyileştirebilmek amacıyla kendilerine sunulan fırsatları daha kolay
ve samimi bir biçimde yakalamakta ve kendilerine duyulan bu güveni sarsmamak amacıyla, ellerine
geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektedirler§.
Mikrofinans sisteminin toplumdaki yoksul kesimi ve özellikle kadınların ekonomik girişimlerini
desteklemesi, bu zamana kadar mevcut olan fakat ekonomik olarak göz ardı edilen bir değerin
ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu alandaki birçok çalışma göstermiştir ki, kadınların
aile gelirine katkıları, o hane halkının yoksulluktan kurtulması için önemli bir destek
oluşturmaktadır. Nitekim mikrofinans literatüründe kadınların kendileri için iş imkânları
oluşturmalarının teşvik edilmesinin sadece o ülkedeki GSMH’na katkıda bulunmayacağı, aynı
zamanda istihdam olanakları artışını da destekleyeceği savunulmaktadır**.
Dünya uygulamalarına bakıldığında, mikrofinans modelinin gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte
olan birçok ülkede 30 yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulandığı görülmektedir. Bu alanda yapılan
birçok araştırma; mikrokredinin yoksul hane halklarının gelirlerine ciddi katkıda bulunduğunu,
menkul ve gayrimenkuller edinmelerine yardımcı olduğunu ve bu bireylerin zaman zaman meydana
gelen olağanüstü negatif gelişmelerden (doğal afetler, iktisadi krizler v.s.) daha az etkilenmelerine
sebep olduğunu ortaya koymuştur.
1983 yılında Grameen Bank’ın kurulmasıyla kurumsal bir kimlik kazanan mikrofinans uygulaması,
geçen zaman içinde, sistemi daha etkin hale getirme yolunda bir takım dönüşümler yaşamış ve bazı
yenilikleri bünyesine katmıştır. Buna örnek olarak mikro sigorta uygulaması söylenebilir.
4. Orta Asya Ülkelerindeki Mikrofinans Kurumlarının Yapısındaki Son Durum
4.1. Kazakistan’da Mikrofinans Kurumları
Kazakistan Cumhuriyetinde 1 Ocak 2011 tarihine kadar 1780 Mikrofinans Kurumu (MFK) kaydı
yapılmış olup, bunlardan 1173’ü faaliyet göstermektedir. Kazakistan’da az gelirli, yoksul ve küçük
işletmelere yönelik küçük miktarlardaki finansman ihtiyaçlarını karşılayan kurumların içinde en
yüksek paya mikrokredi kurumları sahip olup, 2010 yılındaki verilere göre kurum sayısı 649’dur.
Ancak, kurum ve müşteri sayısı çok olmasına rağmen kredi birlikleri (kooperatifleri) kredi portföyü
ile yaklaşık 9.8 milyon dolar ile en yüksek tutara sahiptir. Kredi birlikleri daha ziyade köy
yerlerinde tarıma yönelik hizmet sunmaktadırlar. Mikrokredi kurumları ise ticaret işleri ile meşgul
olan birey ve işletmelere hizmet sunmaktadırlar. 2010 verilerinde mikrofinans sistemi içerisinde
mevduat yatırımları ya da tasarruf verileri bulunmamaktadır. Tablo 1’de de görüldüğü gibi
mikrofinansman hizmeti sunan toplam 831 kurum olup, toplam kredi portföyü 1.323.312.152 ABD
dolarıdır.
§

S. HASHEMI, L. MORSHED, “Ğrameen Bank: A Case Study”, Beyond Micro-Credit, New Economic Foundation, London, 2002,
p.217.
**
L. STEVENSON, “Women and Economic Development: a Focus an Entrepreneurship” Journal of Development Planning, no.18,
1998, p. 121
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Tablo 1. Kazakistan’da Mikrofinansman Hizmeti Sağlayan Kurumlar 2010
Kurum Türü

Kredi Ortaklıkları
Devlet Destekli Kalkınma
Organizasyonu
Mikrokredi Kurumları

Statüsü

Kurum
Sayısı

Aktif
Müşteri
Sayısı

Kredi (Borç)
Portföyü
ABD Doları

Kredi Birlikleri
Devlet Fonu

181
1

3.377
18.899

976.713.486
43.140.384

Ortalama
Kredi
Bakiyesi
ABD Doları
289.265
2.283

Banka Dışı

649

94.920

303.458.282

3.197

831

117.195

1.323.312.152

11.291,54

Toplam
Kaynak: MIX ve CGAP, Mart 2011:44

4.2. Kırgızistan’da Mikrofinansman Faaliyetleri
Kırgızistan, Mikrofinans konusunda Orta Asya ülkeleri içerisinde MFK’larına yönelik geliştirilen
ve kabul edilen kanunlar hm de uygulamaları açısından en uzmanlaşmış olanı olarak kabul
edilmektedir. Tablo 1’ye bakıldığında Kırgızistan’da küçük miktarlarda kredi sağlayan kurumların
müşteri ve kredi portföyüne göre ilk sırada mikrokredi kurumları, ikinci olarak da mikrofinans
hizmeti sunan ticari bankalar gelmektedir. Bu kurumları kredi portföylerine göre kredi birlikleri ve
mikrokredi ajansları takip etmektedir. Tablo 2’de ülkede mikrofinansman hizmeti sunan kurumların
türü, hukuki yapıları, müşteri sayısı ve kredi portföyü sunulmaktadır. Söz konusu tabloda da
görüldüğü gibi ülkede toplam 302.191.254$’lık kredi portföyü ile 601 kurum tarafından 362.528
müşteriye hizmet sunulmaktadır.
Tablo 2. Kırgızistan’da Mikrofinans Kurumları 2010

238
3

Aktif
Müşteri
Sayısı
18.274
6.458

Kredi (Borç)
Portföyü
ABD Doları
21.758.375
44.496.152

Ortalama
Kredi Bakiyesi
ABD Doları
1.191
6.890

Banka Dışı

129

13.677

8.628.093

631

Mikrokredi Kurumları

Banka Dışı

226

165.705

101.418.952

612

Mikrofinans Kurumları

Banka Dışı

4

127.009

69.956.507

551

1

31.405

55.933.175

1.781

601

362.528

302.191.254

834

Kurum Türü

Statüsü

Kurum
Sayısı

Kredi Birlikeri
Mikrofinans Hizmeti
Sunan Ticari Bankalar
Mikrokredi Ajansi

Kredi Birliği
Banka

Uzmanlaşmış Mikrofinans
Banka
Bankası
Toplam
Kaynak: Kaynak: MIX ve CGAP, Mart 2011:44

Bunların yanında ülkede mikrofinansman kurumlarının 22.547 mevduat sahibi mevcut olup, toplam
7.719.328 $’dan oluşmaktadır. Mevduatların 781.003$’lık kısmına kredi birlikleri, 6.938.325$’lık
mikrofinans hizmeti sunan ticari bankalar sahiptir. Görüldüğü gibi mevduat hesapları sadece iki
kurumda mevcut olup, en yüksek paya da 3 adet ticari bankalar sahiptir. Ancak, söz konusu
mevduat tutarının büyüklüğü az gelirli ve yoksul kesim mevduatları olup olmadığını tam olarak
tespit edilmesi gerekmektedir.
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4.3. Özbekistan’da Mikrofinansman Hizmetleri
Tablo 3. Özbekistan’da Mikrofinans Hizmeti Sunan Kurumlar
Kurum Türü

Statüsü

Kurum
Sayısı

Aktif
Müşteri
Sayısı

Kredi (Borç)
Portföyü
ABD Doları

Kredi Birlikleri

Kredi
Birliği
Banka

103

52.965

121.792.000

Ortalama
Kredi
Bakiyesi ABD
Doları
2.299

2

7.478

37.409.306

5.003

Banka Dışı

32

9.574

3.853.000

402

Uzmanlaşmış Mikrofinans
Banka
1
Bankası
Toplam
138
Kaynak: Kaynak: MIX ve CGAP, Mart 2011:s45

42.051

63.753.095

1.516

112.068

226.807.401

2.024

Mikrofinans Hizmeti Sunan
Ticari Bankalar
Mikrokredi Kurumları

Tablo 4’te görüldüğü gibi, Orta Asya ülkeleri içerisinde en yüksek nüfusa, doğal kaynaklara ve
verimli topraklara sahip olmasına rağmen Özbekistan da Mikrofinans hizmeti veren kurum sayısı
oldukça düşük olup, sadece 32 kurumdan oluşmaktadır. Ancak, müşteri sayısının ve kredi
portföyünün kurum sayısına göre yüksek olması, alınan kredilerin daha ziyade orta ölçekli tarım ve
çiftlikler için kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca mikrofinans kurumları tarafından leasing
hizmetleri de verilmektedir.
Orta Asya’da Mikrofinans Sağlayan Kurumların Ülkeye Göre Dağılımlarına bakıldığında
Kazakistan ve Kırgızistan’ın açık arayla önde oldukları görülmektedir. Diğer yandan Özbekistanda
kurum sayısı çok düşük iken, kurum başına ortalama müşteri sayısında ise açık ara öndedir.
İncelenen dört ülkede Orta Asya’da Mikrofinans Sağlayan Kurumlar, sayı açısından (533’er adet
ile) Mikrofinans Kurumları ve Kredi Kurumlarıdır. Kurum Başına Ortalama Müşteri açısından ise
Özel Bankalar en önde gelenidir.
4.4. Tacikistan’da Mikrofinansman
Tablo 3. Tacikistan’da Mikrofinans Hizmeti Sunan Kurumlar
Kurum Türü
Statüsü
Kuru
Aktif
m
Müşteri
Sayısı
Sayısı
Mikrofinans Hizmeti Sunan Ticari
Banka
4
14.700
Bankalar
Mikro Tasarruf Kurumu
Banka Dışı
37
34.946
Mikrokredi Fonu
Banka Dışı
44
24.120
Mikrokredi Organizasyonları
Uzmanlaşmış Mikrofinans Bankası

Kredi (Borç)
Portföyü ABD
Doları
54.664.175

Ortalama
Kredi Bakiyesi
ABD Doları
3.719

30.778.915
10.163.365

881
421

Banka Dışı

42

55.797

50.043.753

897

Banka

1

11.546

20.541.969

1.779

141.109

166.192.177

1.178

Toplam
128
Kaynak: Kaynak: MIX ve CGAP, Mart 2011:s44
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Tacikistan söz konusu ülkeler içerisinde siyasi ve ekonomik açıdan en zor durumda olanıdır. Bu
nedenle, Mikrofinans Hizmeti veren kurum sayısı çok az olup, toplam 52 kurumdan oluşmaktadır.
Buna bağlı olarak da müşteri ve kredi profilinde de düşük rakamlar söz kunusudur. Ülkenin halk
savaşından yeni çıkışı ve tarlalarının büyük bir kısmı mayınlardan temizlenememesi buna sebep
olarak gösterilebilir.
Tacikistan Cumhuriyetinde Mikrofinans Kurumları ve faaliyetleri ile ilgili yasalarını hazırlarken
Kırgızistan’daki mevcut yasayı örnek aldığından bu konuda ortak yönleri bulunmakta olup,
sektörün gelişmesine olumlu şartlar sağlamaktadır. Ancak, Mikrofinans Kurumu oluşturarak
faaliyete başlamaları için belirlenen asgari sermaye tutarı çok az olarak belirlenmiştir. Bunun
sonucunda ülkedeki finans sektörü boşluğunu fırsat bilen sermaye sahipleri kar elde arzusuyla
mikrogirişim şeklini aldırmış bulunmaktadırlar. Bu tür girişimleri engellemek için büyük çaptaki
mikrofinans kurumlarının faiz indirimi yapmaları gerekecektir. Söz konusu faiz indirimi nedeniyle
karşılaşılacak zararların büyük bir kısmını devlet karşılayamayacağından ertelenmiştir.
Tablo 4. Orta Asya’da Mikrofinans Kurumlarının Ulaştığı Yoksullar Oranı
Ülke

Nüfus (milyon kişi)

Yoksulluk %

Kurumların Kapsadığı
%

Kazakistan
15.3
34.1
Kırgızistan
5.2
40.6
Özbekistan
26.5
27.2
Toplam
53.7
31.9
Kaynak: CAC, MIX Market, World Devolopment Indicators, 2008

3.76
8.29
0.83
2.85

Tablo 9’da görüldüğü gibi Mikrofinans Kurumları ulaştığı yoksul oranı ile Kırgızistan %8.29 ile en
yüksek paya sahiptir. Kazakistan’ı Tacikistan %2.21 ile takip etmektedir. Özbekistan’da daha önce
bahsettiğimiz gibi kredi müşterilerinin büyük bir kısmı orta ölçekli girişimcilerden oluşmasıdır.
5. Finans Kaynakları
1990’lı yılların ortalarında Orta Aya Ülkelerinde sadece 11 donar acentesi mevcuttu. Donarlar
tarafından bu ülkelere 2000-2006 yıllarında verilen toplam finansal kaynaklar 600 milyon ABD
dolarını oluşturmaktadır. Mayıs 2007 yılında yapılan araştırmalara göre söz konusu kaynakların
%60’ı kullandırılmıştır. Kazakistan orta ve düşük gelir seviyesi ile Yabancı Kurumlardan sağlanan
kaynakların büyük payını almıştır. Tacikistan siyasi, ekonomik ve diğer yönlerden en zor hem de
kötü durumda olmasına rağmen en az paya sahip olmuştur. Buna sebep olarak ülkedeki birçok etken
gösterilebilir.
Tablo 5. Kaynakların Ülkelere Göre Dağılımı
Ülkeler
Toplam kaynak içindeki %
Kazakistan
33
Kırgızistan
24
Özbekistan
28
Kaynak: Orta Asya Mikrofinans Merkezinin araştırmaları (CAC), 2006.

Finansal kaynakları %87’si dört büyük kurum (AKIB ve Dünya Finans Kurumu, USAID ve Dünya
Bankası) tarafından verilmiştir.
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Tablo 6.Orta Asya Mikrofinans Kurumlarının Finansal Kaynakları ve Maliyeti
Araç Kaynakları ve Maliyeti
Kaynak
Yabancı

Yabancı
Kaynaklar
Toplamı
Yerel
Kaynaklar

Yerel Kaynak
Toplamı
Toplam

Türleri
Finansal
Kurumlar
Banka
Dışı
Kurumlar
Fonlar
Devlet
Kaynakları Ve
Banka

Ticari
Bankalar
Devlet
Kaynakları Ve
Banka
Fonlar
Banka
Dışı
kaynaklar

Kredi Borçları ABD Doları
2005
32,808,016

2006
50,144,458

Ortalama
Maliyeti
2006
%10.2

Vade
(Ortalama Ay)
2006
140

15,823,515

12,491,081

% 10.9

51

3,567,199
51,740

32,754,206

%9.4

42

52,250,470

95,389,745

%9.7

98

13,345,694

43,907,936

%12.4

31

10,759,535

8,748,799

%10.5

320,400
19,370

843,728
20,749

%14.7
%12.2

24,444,999

53,521,212

76,695,469

148,910,957

21
30

%10.8

86

2006 yılı itibariyle, Orta Asya Mikrofinans Kurumlarının Finansal Kaynakları ve Maliyeti açısından
en yüksek kaynak maliyetinin % 14,7 ile yerel fonlar olduğu, en düşük kaynak maliyetinin ise %
9,4 ile yabancı fonlar olduğu görülmektedir. Diğer yandan en yüksek ortalama vadeyi 140 günle
Yabancı Finansal Kurumlar sağlarken, en kısa vadeyi ise 21 günle Yerel Fonlar sağlamaktadır.
6. Hukuki Düzen
Kırgızistan’da 1999 yılında “Kredi Birlikleri”, 2005’te “Kırgızistan Mikrfinans Kurumları ile
ilgili” kanun tasarrısları hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Kazakistan’da ise 2003 yılında
“Mikrokredi Kurumları” ile ilgili kanun, Özbekistan’da da 2006 yılında mikrofinansman faaliyetleri
sağlayacak kurumlara yönelik kanunlar kabul edilmiştir.
Bu kanunların temel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
- Mikrofinansman hizmeti sunan kurum sayısını arttırmak;
- Piyasada ihtiyaç duyulan kredi ürünlerini doyum noktasına ulaştırmak;
- Bankalardan finansman ihtiyaçlarını karşılamayan kesimin finansal ihtiyaçlarını
karşılayacak ve ulaşımlarını kolaylaştıracak ortam oluşturmaktır.
Mikrofinans organizasyonları 2006 yılında Özbekistan hariç hukuki açıdan sektörün gelişmesini
engelleyecek büyük bir sorunla karşılaşmamışlardır. Kazakistan’da azami kredi miktarı arttırılarak
aylık 8.200 ABD doları olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu sebeple ülkedeki mikrofinans
kurumları orta ve küçük ölçekli işletmelere daha fazla kredi vererek kredi portföylerini arttırma
imkânı bulmuşlardır. Mikrofinans sektörü ülkede gelişen finans sektörü ile iç içe olmaya
başlamıştır. Ayrıca Kazakistan da Mikrofinans Kurumlarının mecburi lisanlaşma ve denetiminin
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kaldırılmasıyla Ticari Bankalar da yasaya uygun bir şekilde şubelerini mikrokredi kurumları olarak
yeniden yapılandırmışlardır. Söz konusu yapılanmadaki temel amaç verilecek kredi maliyetlerini
indirmektir.
Özbekistan’da mevcut yasalar ve sürekli engel oluşturacak şekilde değişen kanunlar
mikrofinans sektörünün gelişimini zorlaştırmaktadır. Ülkedeki siyasi durumlardan dolayı kredi
portföyünün yarısına sahip olan yabancı mikrofinans kurumlarının çoğu 2006 yılında kapatılmıştır.
Yerel kurumlar da kaydını yeni şartlarla gerçekleştirene kadar faaliyetlerine 8 ay süreliğine ara
vererek 2007 bahar mevsiminde yeniden kredi vermeye başlamışlardır.
Sonuç ve Öneri
Orta Asya Ülkelerinin ekonomisinde önemli yer tutmaya başlayan mikrofinans kurumları
görüldüğü gibi önemli bir gelişme göstererek, sektör halini almış bulunmaktadır. Mikrofinans
hizmeti vererek yoksulluğu azaltma çabasında olan kurumların küçük hem de kar amaçlı mikro
girişimlerin de çoğaldığı gözden kaçmamaktadır. Bunun delili de kurumların kapsadığı yoksul
kesimi yüzdesinin düşük olduğudur. Ancak, bu organizasyonların hedef kitlesi olan işsizlerin ve
yoksul hane halklarının krediden yararlanabilmeleri hem de kurumların bu sosyal amaçlarını
gerçekleştirebilmeleri için bazı sorunların aşılması gerekmektedir. Söz konusu sorunları aşağıdaki
şekilde sıralamak mümkündür:
● Faiz oranın yüksekliği;
● Halkın ülkedeki finans sektörüne olan güvensizliği;
● Ülke ekonomisine göre asgari ve azami kredi tutarlarındaki dengesizlik;
● Hizmet eksikliliği.
Yukarıda sayılan sorunları aşılabilmesi için aşağıdaki uygulamalar yapılabilir:
● Verilmesi gereken kredi tutarı en az müşterinin günde kazanabileceği ve bu kazancından
günlük faiz borcu hem de günlük ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olmalıdır;
● İnsanlar birbirleriyle müşterisi olduğu mikrofinans kurumları aracılığıyla şehirler ve ülkeler
arası para transferi yapabilmelidirler;
● Mikrofinans Kurumları tarafından müşterilerine mevduat hesabı açılmasının yanı sıra
emeklilik, sağlık ve mal kaybı risklerinden koruyacak mikrosigorta hizmetleri de verilmelidir;
● Kredi müşterilerine kısa süreli kurslar verilerek mikrofinans kurumları hakkında bilgi
verilmelidir;
● Grup oluşturulduğunda Bangladeş Gramen Bank uygulamasında olduğu gibi grup başkanları
arasında belli bir dönemlerde toplantılar yapılarak geleceğe yönelik yenilikler ve amaçları
belirlenmelidir;
● Kurumlar amacının yoksulluğu azaltma yönünde olduğunu ispat ederek halkın güvenini
kazanmalıdır;
● En önemlilerinden biri de mikrofinans kurumları başarılarını analiz ederken kredi geri
dönüşüm oranına göre değil müşterilerinin hayatında olumlu gelişmeler olup olmadığına önem
vermelidirler.
Kaynaklar:
C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,
2002.
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sayı 6: yıl 2002 s:54 Bişkek
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ANADOLU İNANÇLARI BAĞLAMINDA TÜRKÜLERİMİZDE
GÖK CİSİMLERİ

Mustafa Oner UZUN1
Öz
İnanç, insanların başkalarından öğrenme yoluyla belleklerinde oluşturdukları bir
düşünce sistemidir. Bu bağlamda Anadolu inançları ise, Anadolu insanının yaşamı boyunca
karşılaştığı olaylar hakkında doğruluğunu ya da yanlışlığını sorgulama ihtiyacı duymadan
birbirlerine aktardıkları kabullenmelerdir. İnsanlarımızın günlük yaşamlarında ortaya
koydukları davranışlara yön veren bu inanmalar, doğal olarak onların ürettikleri kültürü de
derinden etkilemişlerdir. Sözlü gelenek ürünleri içinde özellikle müzik eşliğinde dile getirilen
türküler, adeta kolektif bir kültürel bilinci de nesilden nesle taşırlar. Bu noktadan hareketle;
Anadolu inançlarının Türkü sözlerine yansıması hususu araştırmaya değer görülmüştür.
Çalışmada; Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilmiş Türküler içerisinde yer alan ay, güneş
ve yıldız gibi gök cisimlerinin Anadolu inançlarındaki ifadeleri betimleme yöntemi
kullanılarak genel hatları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, İnanç, Türkü, Gök Cisimleri.
HEAVENLY BODIES IN THE TURKISH FOLK SONGS IN THE CONTEXT
OF ANATOLIAN CULTS
Abstract
Cult is a thought system which is created by people in their memories by the way of
learning from the others. In this context Anatolian cults are espousals which are transferred
each other about events that Anatolian people meet in their life and do not need to feel
examine it is true or false. These cults which direct the manners of people in daily life,
affected deeply the culture that they creat inherently. In oral tradition products, Turkish Folk
Songs especially in companied with music, transfer a collective conscience generation to
generation. From this point forth, reflection of Anatolian cults into lyricks of Turkish Folk
Song is seen worth to research. In this work, heavenly bodies like moon, sun and star in
Turkish Folk Songs that will be choosen among different localities and statements of them in
Anatolian cults are tried to put forth with the descriptive method in general terms.
Key Words: Anatolia, Cults, Turkish Folk Song, Heavenly Bodies.
Giriş
Anadolu, tarihsel süreç içerisinde farklı toplulukların hüküm sürdüğü bir coğrafya olmakla
birlikte, bu toplulukların ortaya koydukları kültürlerin birbirleri ile etkileşimi sonucu oluşan bir uygarlığı
da ifade etmektedir. Adet, örf, gelenek, töre gibi sosyal normlar, bir takım inanç pratikleriyle beraber
1
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uygulanarak toplumun kültürel birikimini, yani topluma ait belleği ifade ederler. İnanç kavramının
Türk Dil Kurumunun yayımlamış olduğu Türkçe Sözlükte yer alan karşılıkları şunlardır: “1.
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. 2. Birine duyulan güven, inanma duygusu. 3. İnanılan
şey, görüş, öğreti. 4. Tanrı'ya bir dine inanma, iman itikat.” (2009:965) Türk Dil Kurumunun
yayımlamış olduğu diğer bir kaynak Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğünde ise
inanç; “sözüne güvenilir, inanılır (kimse)” olarak ifade edilmektedir. (2009:2538) Eyuboğlu,
bu makalenin içeriği hakkında bir perspektif oluşturması öngörülen yaklaşımında inanç ile
ilgili şu ifadeyi kullanmaktadır: “İnanç, bir kimsenin günlük yaşamını, davranışlarını
etkileyen, başkalarından öğrenme yoluyla kazanılan düşünce varlığıdır.”(1998:37)
Türkülerde sıkça kullanılmış olan çeşitli kalıp ifadelerin kaynağı da kuşkusuz bu inançlardır.
Eyuboğlu’na göre “İnançlar genellikle iki türlüdür. Bir, somut varlıklarla ilgili olan inançlar,
soyut varlıklara bağlanan inançlar. Somut varlıklara dayananlar doğa olayları ile ilgili
inançlardır. Bunlar ekin ekip biçmek, ev yapmak, insan yaşamına karışan, günlük yaşama
olaylarına yön veren, evlenme, komşuluk, karşılıklı yardım, çalışma gibi toplum olaylarına
dayanan inançlardır. Bu tür inançlar doğa olaylarını izler. Güneşin, ayın, yıldızların
yörüngeleri üzerindeki devinimlerine, yellerin esişine, hava değişimlerine mevsimlere uyarak
yaşamı düzenlemeye yarayan inançlar kaynak olarak genellikle somut niteliktedir. Soyut
varlıklarla ilgili inançlar ise insan düşüncesinin yarattığı, doğadan kopuk inançlardır.”
(a.g.e.,:40-41)
Sözlü gelenek ürünleri içinde özellikle müzik eşliğinde dile getirilen türküler, adeta kolektif bir
kültürel bilinci de nesilden nesle taşırlar. Bu noktadan hareketle; Anadolu inançlarının türkü sözleri
üzerindeki etkileri araştırılmaya değer görülmüştür.
Bu makalede, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilmiş türküler içinde yer alan ay, güneş ve
yıldız gibi gök cisimlerinin Anadolu inançlarındaki ifadeleri betimleme yöntemi kullanılarak genel hatları
ile ortaya konulacaktır.
Anadolu İnançları ve Türkülerimiz
Anadolu insanının yaşam pratiklerinin bir yansıması olan türkülerimiz, inanç bağlamında pek
çok unsuru da bünyesinde taşımaktadır. Konunun kapsamının genişliği, bu unsurların ve onlara ait
örneklemelerin sınırlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, gök, gök cisimleri ve TRT
Repertuvarında yer alan Türkü örnekleri ile sınırlandırılmıştır.
Gök Cisimleri
Halk Türkülerinde gökyüzü ve gök cisimleri ile ilgili ifadelere sıklıkla rastlamaktayız.
Gök –Gökyüzü:
"Gök, doğaüstü güçlerin bulundukları yer olduğuna inanılan dünya üstü boşluktur. En ilkel
inançlardan en gelişmiş dinlere kadar gök, tanrının yeri olarak nitelenmiştir. Tanrılar gökte otururlar ve
dünya gökten yönetilir. Şamanlık inancına bağlı Türklerin Gök Tanrısı ve Yunanlıların Uranus’u gibi
Tanrı anlayışlarında gök cisimleştirilmiş, somut tanrısal varlık olarak kabul edilmiştir. İnanç alanında
genellikle göğün yedi kat olduğuna inanılır. Ölümden sonra insan bedeninden ayrılan ruhların da göğe
çıktığı ve gökte dolaştığı inancı, kimi uluslarda öte dünyanın da gökte bulunduğu inancına yol açmıştır.
(Hançerlioğlu, 2000:172-173)
Gök ve Gökyüzü İle İlgili Türkü Sözleri
Türkü Adı: ŞU DERENİN UZUNU
Yöre: SİVAS
2
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ŞU DAĞLAR ULU DAĞLAR
ETRAFI SULU DAĞLAR
BEN DERDİMİ SÖYLERSEM
GÖK DURUR BULUT AĞLAR
Türkü Adı: SUSADAN GİDEN YAYLI
Yöre: AFYON / Dinar
GÖKTEN ZENBİL İNİYOR
HATÇA'M PARIL PARIL PARLIYOR
ATAŞ MI OLDUN GIZ HATÇAM
SENİ GÖREN YANIYOR
Türkü Adı: GÖKYÜZÜNDE ASILIDIR ZEMBİLİM
Yöre: NİĞDE
GÖKYÜZÜNDE ASILIDIR ZEMBİLİM
KIZ KÖLEN OLAYIM HALİM SEN BİLİN
Türkü Adı: GÖKYÜZÜNDE TÜTEN OLSAM
Yöre: ÇUKUROVA
GÖKYÜZÜNDE TÜTEN OLSAM
YERYÜZÜNDE BİTEN OLSAM
BİR ATLASDAN KETEN OLSAM
YÂR BOYNUNA SARSA BENİ
Ay:
Ay, Anadolu’da adeta halkın yaşamının bir parçası haline gelmiş bunun yansıması
olarak türkülerimize de damgasını vurmuştur. “Ay, Anadolu insanının yüreğinde sevilen,
sayılan, kutsallık taşıyan bir gök varlığıdır. Bugün, Anadolu’nun birçok yerinde, özellikle
ekin ekmeye, tarıma elverişli bölgelerinde, yazları yaylalara çıkan topluluklarda, hayvan
besleyen yörelerde ayla ilgili pek çok inanç vardır. Ayın doğuşu, büyüyüp küçülmesi, batışı
bir takım olaylarla, oluşumlarla bağlantılı sayılır. Ay, eski çağlardan beri insanların ilgisini
çeken, kimine korku, kimine sevgi salan bir gök varlığıdır. Güneşin, karşıtı, yıldızların can
yoldaşıdır. Ay tarımla uğraşanların dilinde uğuru ozanların dilinde ise sevgiliyi ifade eder.
Anadolu’nun en eski uluslarında, Hititlerde, Urartularda, Yunan, Roma dönemine değin
yaşayan uluslarda Ay bir tanrı, tanrıça olarak saygı görür; birçok kutsallık taşıdığına, yeryüzü
olaylarıyla yakından ilişkisi bulunduğuna inanılırdı. Eski Türk inanışlarında ay ‘dede’’dir.”
(Eyuboğlu, 1998: 54-55)
Ay İle İlgili Türkü Sözleri
Aşağıdaki türkülerde ayın doğuşunun ya da batışının sevgiliye ulaşmadaki önemi
vurgulanmaktadır:
Türkü Adı: EVİM KİREÇ DUTMUYOR
Yöre: AFYON / Dinar
AY DOĞAR DOLUNMA MI
BANA YAR BULUNMA MI
YÂR YOLUNA ÖLÜRSEM
NAMAZIM KILINMA MI
3
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Türkü Adı: AY AYDINDIR AYILMAZ
Yöre: ERZURUM
AY AYDINDIR AYILMAZ
GECE DURNA YAYILMAZ
BURALARDA YÂR SEVEN
AY AŞANDA UYUMAZ
AY AYDINDIR VARAMAM
DİLE DE DESTAN OLAMAM
AY BULUDA GİRENDE
BAĞLASALAR DURAMAM
Türkü Adı: AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR
Yöre: ERZURUM / Aşkale
AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR
YÜKÜM ŞİMŞİR KAŞIĞDIR
GOMŞU GIZIN ZAPDEYLE
BİZİM OĞLAN AŞIĞDIR
Ayın batışının kötülüklerin ortaya çıkmasını da sağlayabildiği şu türküden
anlaşılmaktadır:
Türkü Adı: AFİYON’UN ORTASINDA GALESİ
Yöre: AFYON
AY KARANLIK GECE VURDULAR BENİ
YÂRİN YAZMASINA SARDILAR BENİ
Ay ve düğün ilişkisi ise aşağıdaki örnek Türküde görülmektedir:
Türkü Adı: BU GECE AY DOĞACAK
Yöre: ERZURUM / Aşkale
BU GECE AY DOĞACAK
ŞAVKI BİZE VURACAK
KIZLAR DÜĞÜN EVİNDE
TEF ÇALIP OYNIYACAK
Bir başka türküde ise sevgili ay ışığına benzetilmektedir:
Türkü Adı: DENİZİN DİBİNDE HAÇCEM DEMİRDEN EVLER
Yöre: BURDUR / Arvalı Köyü
ARVALI'NIN ÖNÜNDE DE PINARLAR HARLAR
HAÇCEM ÇIKMIŞ PENCEREYE AY GİBİ PARLAR
BEN HAÇCEYİ YİTİRDİM DE DUMANLI DAĞLAR
GÖZLERİMİN PINARLARI DURMADAN
Türkü Adı: GİNE YEŞİLLENDİ ACIPAYAM YOLLARI
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Yöre: DENİZLİ / Acıpayam
AĞLAMA GÜZELİM AĞLAMA BEN GİNE GELİRİM
DOĞAN AYLAR GİBİ DE GÜZELİM PARLAR GELİRİM
Güneş:
Anadolu inançlarında güneş kutsal sayılan, aynı zamanda ışık ve ısı kaynağı olan gök
cismi olarak yer alır. “Hititler ve onlardan sonra gelen Anadolu uluslarında da Güneş yüce bir
tanrı ya da tanrıçadır. Yeryüzüne, insanlara, bütün canlılara iyilik eden, mutluluk sağlayan
odur. Ona karşı yapılan en küçük saygısızlık cezasız, karşılıksız kalmaz. Güneş insanlar
çalışsın diye doğar, dinlensinler diye batar. Güneş bolluk, verimlilik kaynağı sayılır.”
(Eyuboğlu, 1998: 71)
Güneş İle İlgili Türkü Sözleri
Aşağıdaki türkülerde sevgili güneşin parıltısıyla özdeşleştirilmektedir:
Türkü Adı: ÇIKTIM BEYOĞLU BAŞINA
Yöre: İSTANBUL
ÇIKTIM BEYOĞLU BAŞINA
GÜNEŞ GİBİ PARLIYOR KARŞIMDA
ELMAS TARAK YAPTIRAYIM
YÂRİMİN DE SIRMALI SAÇINA
Türkü Adı: NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN
Yöre: KIRŞEHİR
KİRPİKLERİN OKTUR KAŞIN YAY GİBİ
GÖZLERİN AKLIMI ETTİ ZAY GİBİ
CEMALİN GÜNEŞE BENZER YÜZÜN AY GİBİ
DEĞMESİN ZÜLÜFLER TELLER İNCİDİR
Türkü Adı: YAYLAGÜZELİNİ GÖRDÜM BEZELİ
Yöre: ARTVİN / Ardanuç
YAYLAGÜZELİNİ GÖRDÜM BEZELİ
BİR MELEK MİSALİ DÖNER YAYLADAN
SİYAH SAÇLAR AK TOPUĞA UZALI
DOĞAR GÜNEŞ GİBİ YANAR YAYLADAN
Aşağıdaki türküde sevgilinin gözleri güneşin yakışına benzetilmektedir:
Türkü Adı: KİRPİKLERİN OK MUDUR
Yöre: MARDİN
KİRPİKLERİN OK MUDUR
KALBİME BATIYOR
GÖZLERİN GÜNEŞ MİDİR
BENİ DE YAKIYOR
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Yıldız:
Anadolu’da yıldız insanların alın yazısını simgeler. Gökteki yıldızların sayısı ile
insanların alın yazıları birbiriyle eş kabul edilir. İnsanın ölümü ile yıldız kayması
özdeşleştirilir. İnsanlar yıldız fallarına bakarak gelecek hakkında tahminlerde bulunurlar.
Yıldızlı geceler Anadolu inançlarına göre genellikle uğurlu gecelerdir. Bu nedenle, tarlalar
yıldızlı gecelerin sabahında ekilir biçilir, düğünler yıldızlı gecelerde gerçekleştirilir.
Aşağıdaki türküde sevgili parlayan yıldıza benzetilmektedir.
Türkü Adı: DOLAMA GİYER DOLAMA
Yöre: SAMSUN
DOLAMA GİYER BUZ GİBİ
BEN SENİ SEVDİM KIZ GİBİ
PARLIYORSUN YILDIZ GİBİ
Dolama: Giysilerin üstüne giyilen, önü açık bir tür üstlük
Aşağıdaki Türkü’nün sözleri “Yıldızın kaymasını ve burçları” içermektedir.
Türkü Adı: MECNUN’UM LEYLA'MI GÖRDÜM
Yöre: SİVAS / Şarkışla
ATEŞİNDEN DURAMADIM
BEN BU SIRRA EREMEDİM
SEHER VAKTİ GÖREMEDİM
YILDIZ GİBİ AKDI GEÇTİ
BİLMEM HANGİ BURÇ YILDIZI
BU DERTLER YARELER BİZİ
GAMZE OKUN BAZI BAZI
YÂR SİNEME ÇAKDI GEÇTİ
Bazı yıldızların kötülüğe sebep olabildiğini aşağıdaki türkü örneklerinde görmekteyiz.
Türkü Adı: GİNE BUGÜN YARALANDIM
Yöre: ERZURUM
GİNE BUGÜN YARALANDIM
İNDİM ETRAFI DOLANDIM
DERTLİ CANIMDAN USANDIM
YILDIZ YILDIZ YILDIZ OF
SANA DERLER KERVAN KIRAN BELLER BÜKEN
EVLER YIKAN YILDIZ OF
(Eskiden bir yerden diğerine mal - mülk götürülürken eşkiyadan korunmak için toplu
olarak, kervan halinde seyredilir ve gündüzleri giderken geceleri dinlenilirdi. Yine
böyle bir seyahatte parlak çoban yıldızı (venüs) etrafı öyle bir aydınlatır ki gündüz
oldu sanılarak yola koyulunca kervan eşkiyanın saldırısına uğrar. Türkü bu tür bir
öyküyü anlatmaktadır.)
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Türkü Adı: AKŞAM OLDU GÜN DOLAŞMAZ
Yöre: TOKAT
NİYE DOĞDUN SARI YILDIZ
YILDIZ, YILDIZ, YILDIZ, YILDIZ
YILDIZ, YILDIZ, YILDIZ EY
KANLI M'OLDUN KENLİ M'OLDUN
NİYE DOĞDUN EVLER YIKAN BELLER BÜKEN
ZALIM AYRILIK DÖN DÖN DÖN DÖN DÖN
Türkü Adı: YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN
Yöre: YOZGAT / Akdağmadeni
YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN
DAĞLARA BOYUN EĞERSİN
BEN GİBİ YÂR Mİ SEVERSİN
DOĞMAYAYDIN MAVİ YILDIZ
Üruşan: Aydın, parlak
Yıldızlar aşağıdaki Türkü'de olduğu gibi kimi zaman da sevgiliye ulaşmada bir
engeldir:
Türkü Adı: YILDIZ DAĞI İŞTE DE GELDİM YANINA
Yöre: RUMELİ / Üsküp
YILDIZ DAĞI İŞTE DE GELDİM YANINA
BİR TESELLİ VERSENE GARİP CANIMA
SALIVER GİDEYİM DE NAZLI YÂRİME
Bağlantı:
ÜLKER YILDIZ NİÇİN KALKMAZ DUMANIN
DERTLİ YILDIZ NİÇİN GİTMEZ ATEŞİN MERAKIN
Sonuçlar
9 Anadolu İnançları, Anadolu insanının günlük yaşamına yön veren ve sorgulama
sız olarak birbirine aktardığı kabullenmelerdir.
9 İnançların somut varlıklarla ile ilgili olanları doğa olaylarını, soyut varlıklar ile
ilgili olanları ise insanlarımızın kendi belleğinde oluşturduklarını içerir.
9 Türküler, Anadolu insanının yaşamının bir aynasıdır.
9 Ay, güneş ve yıldız gibi gök cisimlerinin yörüngeleri üzerindeki devinimleri türkü
sözlerine inanmalar olarak yansımış ve halkın yaşamına yön vermiştir.
9 Anadolu inançlarında gök, doğaüstü güçleri ifade eder ve tanrının yeridir. Tanrı
dünyayı gökten yönetir.
9 Ay, Anadolu insanın sevdiği, saydığı ve kutsal olarak gördüğü bir gök varlığıdır.
Ayın doğuşu, büyümesi, küçülmesi ve batışı gibi devinimleri onların günlük yaşamını
etkilemektedir. Tarımla uğraşanlar için ay uğuru, ozanlarımız için sevgiliyi ifade eder.
İçinde Ayın geçtiği Türkülerin isimleri, yöreleri ve sayısal verileri aşağıda
belirtilmiştir:
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1- Türkü Adı: A GÜZEL DOLANDA GEL
Yöre: ERZURUM
2- Türkü Adı: AFİYON’UN ORTASINDA GALESİ
Yöre: AFYON
3- Türkü Adı: AH TREN KARA TREN
Yöre: TEKİRDAĞ / Lüleburgaz
4- Türkü Adı: ALTIN TABAKTA VİŞNE
Yöre: RUMELİ
5- Türkü Adı: ANNE BURALAR NERE
Yöre: BURDUR
6- Türkü Adı: ARAKÇININ MENDEDİR (CEYRAN)
Yöre: AZERBAYCAN
7- Türkü Adı: ASKER ETTİLER BENİ
Yöre: RİZE / Çayeli
8- Türkü Adı: ATA BİNESİM GELDİ
Yöre: RUMELİ / Lofça
9- Türkü Adı: ATA VURDUM YULARI
Yöre: ÇANKIRI / Çerkeş
10-Türkü Adı: AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR
Yöre: ERZURUM / Aşkale
11- Türkü Adı: AY AYDINDIR AYILMAZ
Yöre: ERZURUM
12- Türkü Adı: AY AYLARI AYLARI
Yöre: KIRKLARELİ / Koyunbaba Köyü
13- Türkü Adı: AY BULUTTA BULUTTA
Yöre: ANKARA / Kızılcahamam
14- Türkü Adı: AY DOĞAR AŞAR GİDER
Yöre: ADIYAMAN / Gölbaşı
15-Türkü Adı: AY DOĞAR AŞMAK İSTER
Yöre: ORTA ANADOLU
16- Türkü Adı: AY DOĞAR AYİSTANDAN
Yöre: BAYBURT
17- Türkü Adı: AY DOĞAR GİRESUN'DAN
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Yöre: ORTA ANADOLU
18- Türkü Adı: AY DOĞAR SİNİ SİNİ
Yöre: DİYARBAKIR
19- Türkü Adı: AY DOĞDU BATMADIMI
Yöre: SİVAS / Hafik - Çınarlı Köyü
20- Türkü Adı: AY DOĞDU DÜZE DÜŞTÜ
Yöre: BURDUR
21- Türkü Adı: AY DOLAN AYDI GÜN DOLAN AYDI
Yöre: KERKÜK
22- Türkü Adı: AY DOLANAYDI
Yöre: ANKARA / Haymana
23- Türkü Adı: AY İKİNDİ İKİNDİ
Yöre: RUMELİ / Vlandova / Bahçebuz Köyü
24- Türkü Adı: AYA BAK NİCE GİDER
Yöre: ERZURUM
25- Türkü Adı: AYA BAK YILDIZA BAK
Yöre: KÜTAHYA
26- Türkü Adı: AYA BAKTIM AY HANİ (TURALIM)
Yöre: ARDAHAN / Hanak / Çayağzı Köyü
27- Türkü Adı: AYVANDA YATAN OĞLAN
Yöre: DİYARBAKIR
28- Türkü Adı: BAHÇELERDE ALTINTOP
Yöre: KIBRIS
29- Türkü Adı: BAHÇELERDE AY DA BAR
Yöre: ANKARA / Haymana
30-Türkü Adı : BAHÇELERE AY DOĞDU
Yöre: MALATYA
31-Türkü Adı : BAŞIMDA ALTIN TACIM
Yöre: KIRŞEHİR
32- Türkü Adı :BEN KENDİMİ GÜLÜN DİBİNDE BULDUM
Yöre: KÜTAHYA
33- Türkü Adı : BİR AY DOĞAR İLK AKŞAMDAN GECEDEN
Yöre: MALATYA / Arguvan
34- Türkü Adı : BİR AY DOĞAR PASEN'DEN
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Yöre: ERZİNCAN
35- Türkü Adı : BİR AY DOĞDU ODADAN
Yöre: HAKKARİ
36- Türkü Adı : BİR DARACIK PENCERE
Yöre: ŞANLIURFA
37- Türkü Adı :BU DAĞDAN AŞMAK OLMAZ
Yöre: AZERBAYCAN
38- Türkü Adı : BU GECE AY DOĞACAK
Yöre: ERZURUM / Aşkale
39- Türkü Adı :BUGÜN AYIN ONDÖRDÜ
Yöre: İÇEL / Mersin
40-Türkü Adı : ÇIKABİLSEM ŞU YOKUŞUN BAŞINA
Yöre: KASTAMONU
41- Türkü Adı :ÇIRANIN BURNUNU KES
Yöre: VAN / Erciş
42- Türkü Adı :DAĞDAN KESTİM ÇINARI
Yöre : AMASYA / Alpaslan Köyü
43- Türkü Adı :DENİZ DALGASIZ OLMAZ
Yöre : KIRŞEHİR
44- Türkü Adı :DENİZ GİBİ TEKNELİ
Yöre : KİLİS
45- Türkü Adı : DENİZDE VARDIR KARA
Yöre : RİZE
46- Türkü Adı :DENİZE DALMAYINCA
Yöre : ANKARA
47- Türkü Adı :DENİZİN DİBİNDE HAÇCEM DEMİRDEN EVLER
Yöre : BURDUR / Arvalı Köyü
48- Türkü Adı :DERE BOYU TEKNELİ (ESİYOR YELLER)
Yöre : ÇANAKKALE
49- Türkü Adı :DERİK SAÇIN ÖRMEZLER
Yöre : GAZİANTEP
50- Türkü Adı :DOLANA AY DOLANA
Yöre : ŞANLIURFA
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51- Türkü Adı :DURNALAR DİZİ DİZİ
Yöre : ADIYAMAN
52- Türkü Adı :ESTİ BAHARIN NESİMİ
Yöre : DİYARBAKIR
53- Türkü Adı :EVİM KİREÇ DUTMUYOR
Yöre : AFYON / Dinar
54- Türkü Adı :EVLERİ FADİME'Lİ
Yöre : KAHRAMANMARAŞ / Elbistan
55- Türkü Adı :EVLERİNİN ÖNÜNDE PINARLAR HARLAR
Yöre : BURDUR
56-Türkü Adı : GARŞI GARŞI EVİMİZ
Yöre: UŞAK
57- Türkü Adı :GAŞIN KEMANA BENZER (MENSURE)
Yöre: AZERBAYCAN
58- Türkü Adı :GAŞIN GARA GÖZÜN GARA
Yöre: ADANA
59- Türkü Adı :GECE UZUN AY DOLANIR BATMAYA
Yöre: KARS
60- Türkü Adı :GECELER ZAR GECELER (SUSUZAM SU İSTEREM)
Yöre: KERKÜK
70- Türkü Adı :GELİN AĞLAYALIM YURDU SEVENLER
Yöre: SİVAS
71- Türkü Adı :GİDEN AY DUTULUR MU (LEYLALAR YAYLALAR)
Yöre: KIRIKKALE / Keskin
72- Türkü Adı :GİDEN AY DUTULUR MU
Yöre: SİVAS
73-Türkü Adı : GİNE DERTLİ DERTLİ İNİLİYORSUN
Yöre: SİVAS / Divriği
74- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ ELLİDİR
Yöre: ERZURUM / Tortum / Sümmani Köyü
75-Türkü Adı :GÖKTE YILDUZ AY MİSUN
Yöre: RİZE
76- Türkü Adı :HERGÜN SERHOŞ ŞU AYDIN'IN UŞAĞI
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Yöre : AYDIN
77- Türkü Adı :İNCİLİ SEDEF KOL BAĞI
Yöre : KERKÜK
78- Türkü Adı :İNDİM SAMAN ALMAYA
Yöre : ERZURUM / Narman / Samikale
79- Türkü Adı :KALE KALEYE KARŞI
Yöre : ERZURUM
80- Türkü Adı :KESTANECİ KÖYÜNDEN ABALI KÖYÜNE KAZ UÇTU
Yöre : ZONGULDAK / Karadeniz Ereğlisi
81- Türkü Adı :KIR AT BU DAĞLARI AŞMALI BUGÜN
Yöre : SİVAS / Divriği
82-Türkü Adı : KÖYDEN KÖYE GEZERİM
Yöre : BURDUR / Gölhisar / Dirmil
83- Türkü Adı :KUŞBURNU'YU BUDARLAR
Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni
84- Türkü Adı :MEHLEDEN GEÇEN OĞLAN
Yöre : KARS
85- Türkü Adı :MECNUN’UM LEYLA'MI GÖRDÜM
Yöre : SİVAS / Şarkışla
86- Türkü Adı :MEKTEBİN BACALARI
Yöre : MUŞ
87- Türkü Adı :NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN
Yöre : KIRŞEHİR
88- Türkü Adı :ODASINA VARDIM OLUR MU BÖYLE
Yöre : DİYARBAKIR
89-Türkü Adı : SARI KİLİM ÖRMEZLER
Yöre :ERZİNCAN / Kemaliye (Eğin) / Geşo köyü
90- Türkü Adı :SEN ÇEŞMEYE VARDIN MI (ARZU KAMBER)
Yöre : RUMELİ / Üsküp
91- Türkü Adı :SU GELİR KÜTÜĞÜNEN
Yöre : ADANA
92- Türkü Adı :SUYA GİDER AL YAZMALI BİR GELİN
Yöre : BURDUR / Yeşilova
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93- Türkü Adı :ŞU DAĞLAR TEPE TEPE
Yöre : DENİZLİ / Acıpayam
94- Türkü Adı :ŞU GİDEN NERELİDİR
Yöre : DOĞU ANADOLU
95- Türkü Adı :ŞU KÖYCEĞİZ YOLLARI
Yöre : MUĞLA / Köyceğiz / Ortaca
96- Türkü Adı :TOKAT YAYLASINDA YAYLAYAMADIM
Yöre : ORTA ANADOLU
97- Türkü Adı :YENDİM SAMAN ALMAYA
Yöre : ERZURUM / Narman / Samikale
98- Türkü Adı :YUMURTANIN SARISI
Yöre : SİVAS / Şarkışla
9 Güneş, Anadolu inancında ısı ve ışık kaynağı olan kutsal bir varlıktır.
Yeryüzüne, insanlara, bütün canlılara iyilik eden, mutluluk sağlayandır.Güneş,
Türkülerimizde kimi zaman bolluk ve bereketi, kimi zaman da sevgiliyi ifade eder.
TRT repertuarında yer alan ve içinde Güneşin geçtiği Türkülerin isimleri, yöreleri ve
sayısal verileri aşağıda belirtilmiştir:
1- Türkü Adı : AŞIHLARIN AHLIN ALIR
Yöre : ERZURUM / Alvar Köyü
2- Türkü Adı : AYA BAKTIM AY HANİ (TURALIM)
Yöre : ARDAHAN / Hanak / Çayağzı Köyü
3-Türkü Adı : BAHÇALARDA BARIM VAR
Yöre: IĞDIR
4-Türkü Adı : BAHÇEMİZİN GÜLLERİ
Yöre: ANTALYA / Akseki / Emiraşıklar Köyü
5- Türkü Adı :BEN BİR KAVAK YOL ÜSTÜNE BİTERİM
Yöre: ERZURUM
6- Türkü Adı :BİR DARACIK PENCERE
Yöre: ŞANLIURFA
7- Türkü Adı :ÇAYIRA SERDİM HALI
Yöre: ERZURUM
8- Türkü Adı :ÇIKTIM BEYOĞLU BAŞINA
Yöre: İSTANBUL
9- Türkü Adı :DENİZ GİBİ TEKNELİ
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Yöre : KİLİS
10- Türkü Adı :DENİZE DALMAYINCA
Yöre : ANKARA
11-Türkü Adı : DURNAM GELİR YATA KALKA
Yöre : KONYA / Akşehir
12-Türkü Adı : E ÇAYKARA ÇAYKARA
Yöre : TRABZON / Akçaabat
13- Türkü Adı :ENTERE ALDIM KIRKBEŞE
Yöre : SİNOP / Boyabat
14- Türkü Adı :GELİN AĞLAYALIM YURDU SEVENLER
Yöre: SİVAS
15- Türkü Adı :GİNE GÖRDÜM ELİF KIZIN YÜZÜNÜ
Yöre: YOZGAT / Akdağmadeni
16- Türkü Adı :GÜNEŞ VURUP ÜZÜNE
Yöre: KERKÜK
17- Türkü Adı :HASAN ORAK BİÇİYOR
Yöre : ÇANAKKALE / Gelibolu
18- Türkü Adı :HAZER'İN AĞ ŞANISI
Yöre : AZERBAYCAN
19- Türkü Adı :IRMAĞIN GEÇELERİ
Yöre : SİVAS
20- Türkü Adı :İNDİM DERE IRMAĞA
Yöre : ARTVİN
21-Türkü Adı : KAVAK UZANIR GİDER
Yöre : ERZURUM
22- Türkü Adı :KIR AT BU DAĞLARI AŞMALI BUGÜN
Yöre : SİVAS / Divriği
23- Türkü Adı :KIRDA ERİK AĞACI (DİLLALA)
Yöre : SİNOP
24- Türkü Adı :KİRPİKLERİN OK MUDUR
Yöre : MARDİN
25- Türkü Adı :NE GÜZEL YARATMIŞ SENİ YARADAN
Yöre : KIRŞEHİR
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26- Türkü Adı :RADÂLYA MİNARESİ AYŞE'M YETMİŞ BASAMAK
Yöre : RUMELİ
27- Türkü Adı :SABAH GÜNEŞİ DOĞDU
Yöre : ORDU / Ünye
28- Türkü Adı :SABAH GÜNEŞİ DOĞMUŞ
Yöre : SİVAS / Zara
29- Türkü Adı :SABAH OLDU GÜNEŞ DOĞDU BACADAN
Yöre : ANKARA / Kızılcahamam
30- Türkü Adı :SABAH OLUYOR GÜNEŞ DOĞUYOR
Yöre : İZMİR
31- Türkü Adı :SABAHTAN CEMALİN SEYRAN EYLEDİM
Yöre : MALATYA / Akçadağ / Bekiruşağı
32- Türkü Adı :SABAHINAN ESEN SEHER YELİ Mİ
Yöre : YOZGAT
33- Türkü Adı :SIRT ÜSTÜNE TENCERE
Yöre : RİZE / Hemşin
34- Türkü Adı :ŞU DİRMİL'İN SİPSİLERİ GAMIŞTAN
Yöre : BURDUR / Dirmil
35- Türkü Adı :TARÇI KÖKLE TARINI (TOY GÜNÜ)
Yöre : AZERBAYCAN
36- Türkü Adı :YARIN MAHŞER YERİNE
Yöre : ERZURUM
37- Türkü Adı :YAYLA GÜZELİNİ GÖRDÜM BEZELİ
Yöre : ARTVİN / Ardanuç
38-Türkü Adı : YAYLADAN Kİ YÜRÜDÜM
Yöre : RİZE / Hemşin
39- Türkü Adı :YEŞİL ÖRDEK GİBİ DALDIM GÖLLERE
Yöre : SİVAS / Zara
40- Türkü Adı :YIĞDIN BU DÜNYANIN MALIN DÖVLETİN
Yöre : AZERBAYCAN
41- Türkü Adı :YİNE AKŞAM OLDU DA BASTI KARELER
Yöre : RUMELİ
42- Türkü Adı :YÜCE DAĞ BAŞINA YAĞAN KAR İDİM
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Yöre : KIRIKKALE / Keskin
43- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ TEKERLENDİ
Yöre: ANKARA
9 Yıldızlar, insanların alın yazılarıdır. Bir insanın ölümü ile yıldızın kayması
özdeştir.Yıldızlı geceler genellikle Anadolu insanı için uğurludur. Kimi zaman yıldızlar fallar
ile geleceği tahmini sağlamışlar, kimi zaman da yıldızlar (mavi yıldız, sarı yıldız, venüs
yıldızı, ülker yıldız vb.) insanlara uğursuzluk, kötülük getirmişler, sevgiliye ulaşmaya engel
olmuşlardır.
TRT repertuarında yer alan ve içinde Yıldızın geçtiği Türkülerin isimleri, yöreleri ve
sayısal verileri aşağıda belirtilmiştir:
1- Türkü Adı :AH ÖLEYİM VAH ÖLEYİM
Yöre : ANKARA
2- Türkü Adı : AK BUĞDAYIM BUĞDAYIM
Yöre : UŞAK / Eşme
3- Türkü Adı : AK FASULLE OLDU MU
Yöre : BURDUR / Dirmil
4- Türkü Adı :AKŞAM OLDU GÜN DOLAŞMAZ
Yöre : TOKAT
5- Türkü Adı :ALİ'M YATAR TAŞ ÜSTÜNE
Yöre : RUMELİ
6-Türkü Adı : ALİ'M YATIR YOL ÜSTÜNE
Yöre : RUMELİ / Gostivar
7- Türkü Adı : ASKER OLUP VATANA HİZMET EYLEREM MEN
Yöre : IĞDIR
8- Türkü Adı : AVCIMISIN YÂR NE GEZERSİN BİRİNİ ARAR GİBİ
Yöre : RUMELİ
9- Türkü Adı : AY AKŞAMDAN IŞIĞDIR
Yöre : ERZURUM / Aşkale
10- Türkü Adı : AY DOĞDU DÜZE DÜŞTÜ
Yöre : BURDUR
11- Türkü Adı : AYA BAH YILDIZA BAH (BU DERENİN SÜMBÜLÜ)
Yöre : KERKÜK
12- Türkü Adı :AYA BAK NİCE GİDER
Yöre : ERZURUM
13- Türkü Adı : AYA BAK YILDIZA BAK
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Yöre : KÜTAHYA
14- Türkü Adı :AYIN ORTASINDA BİR SARI YILDIZ
Yöre : VAN / Erciş
15- Türkü Adı :BAHÇELERDE ALTIN TOP
Yöre: KIBRIS
16- Türkü Adı :BAHÇELERDE HIYAR (NAME GELİN)
Yöre: SİVAS / Şarkışla
17- Türkü Adı :BİNNAZ KIZI NAZ KIZI
Yöre: UŞAK / Tatar Köyü
18- Türkü Adı :BİR BÖLÜK AĞCA KIZLAR
Yöre: VAN / Erciş
19- Türkü Adı :BİR YILDIZ DOĞDU YÜCEDEN
Yöre: NİĞDE
20- Türkü Adı : BİTTİM'OLA BİZİM ELİN SÖĞÜDÜ
Yöre: İÇEL / Silifke
21- Türkü Adı :BUGÜN BAYRAM GÜNÜ DERLER
Yöre: ERZİNCAN / Tercan
22- Türkü Adı :BUGÜN CANAN GELDİ BİZE
Yöre: ERZİNCAN / Tercan
23- Türkü Adı : ÇIKTIM ÇEŞME BAŞINA
Yöre: AĞRI
24-Türkü Adı : DAMDA BACALARI ADAM SANIRDIM
Yöre : KONYA / Bozkır
25- Türkü Adı :DAR KÖPRÜDEN GEÇERKEN
Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni
26- Türkü Adı :DERDİNDEN DEL'OLDUM İNAN VALLAHİ
Yöre : TOKAT / Zile / Çakırcalı Köyü
27- Türkü Adı :DOLAMA GİYER DOLAMA
Yöre : SAMSUN
28- Türkü Adı :DOMANİÇ DAĞLARINDA YILDIZ IŞILAR
Yöre : KÜTAHYA / Domaniç
29- Türkü Adı :EĞİN'İN ALTINDAN AKAN FIRAT'DIR
Yöre : ERZİNCAN / Eğin (Kemaliye)
17

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

30- Türkü Adı :ET PİŞİRDİM YAĞLI YAĞLI
Yöre : GÜMÜŞHANE / Kelkit
31- Türkü Adı :EVLERİNİN ÖNÜ KAVAK (Barana-Tarhala)
Yöre : MANİSA / Soma / Tarhala
32- Türkü Adı :FINDIK SERDİM HARMANA
Yöre : RUMELİ / Üsküp
33- Türkü Adı :GELMİŞ İKEN BİR HABERCİK SORAYIM
Yöre: SİVAS
34-Türkü Adı : GİDEREM BU DÜZÜNEN (YONCALAR)
Yöre: DOĞU ANADOLU
35- Türkü Adı :GİNE BUGÜN YARALANDIM
Yöre: ERZURUM
36- Türkü Adı :GÖKTE ON İKİ YILDIZ
Yöre: RUMELİ
37- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ ELL'ATMIŞ
Yöre: ESKİŞEHİR / Çifteler Han
38- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ ELLİDİR
Yöre: ERZURUM / Tortum / Sümmani Köyü
39- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ TEK GİDER
Yöre: DENİZLİ / Acıpayam / Olukbaşı Köyü
40- Türkü Adı :GÖKTE YILDIZ YÜZ ATMIŞ
Yöre: ANTALYA / Yayladağı
41-Türkü Adı : GÖKTE YILDIZIN ÜÇÜ TERAZİ
Yöre: NEVŞEHİR / Avanos
42-Türkü Adı : HARMANA ÇIKTIM DA KOYUNLAR KUZU
Yöre : SİVAS / Zara
43-Türkü Adı : HAVALANMA TELLİ DURNAM
Yöre : SİVAS / Şarkışla
44- Türkü Adı :HAYDİNDİ KİRTİMENİN KIZI
Yöre : KASTAMONU
45- Türkü Adı :HOŞ GELİŞLER OLA
Yöre : KARS
46-Türkü Adı : İNDİM YÂRİN BAHÇESİNE
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Yöre : RUMELİ / Gümülcine / Dolapcılar
47-Türkü Adı : KARA DA GOÇUN BOYNUZU
Yöre : AFYON / Bolvadin
48-Türkü Adı : KARPUZ KESTİM YİYEN YOK
Yöre : ANKARA
49-Türkü Adı : KEBABIN TUZU GİBİ
Yöre : KARAMAN
50-Türkü Adı : KEKLİK OLSAM ÇALI DİBİ DEŞERİM
Yöre : YOZGAT / Bo¤azlıyan / Uzunlu Köyü
51-Türkü Adı : KIRDA ERİK AĞACI (DİLLALA)
Yöre : SİNOP
52-Türkü Adı : KIRKLAR ÜZERİNDEN DOĞAR SABAH YILDIZI
Yöre : KIRKLARELİ
53-Türkü Adı : MAYADAĞ'DAN KALKAN KAZLAR
Yöre : RUMELİ
54- Türkü Adı :MECNUN’UM LEYLA'MI GÖRDÜM
Yöre : SİVAS / Şarkışla
55-Türkü Adı : ORTACA'DA EVİMİZ
Yöre : MUĞLA / Köyceğiz
56-Türkü Adı : SABAH OLDU UYANSANA
Yöre : RUMELİ
57-Türkü Adı : SABAH OLUR KOYUN KUŞLUĞA GELİR
Yöre : MALATYA / Tahir
58-Türkü Adı : SARAY YOLU İNCEDİR
Yöre : ELAZIĞ
59- Türkü Adı :SOĞUK SOĞUK AKAYİ
Yöre : TRABZON / Maçka
60- Türkü Adı :SUDA BALIK OYNUYOR
Yöre : KIRŞEHİR
61- Türkü Adı :SULARA DEN AKMASIN
Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni
62- Türkü Adı :ŞAPKANIN TEREĞİ DÜZ
Yöre : TRABZON
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63- Türkü Adı :ŞU GELEN ATLI MIDIR
Yöre : ISPARTA
64- Türkü Adı :TOPÇAM YAYLASI DÜZ YILDIZ IŞILAR
Yöre : TOKAT
65- Türkü Adı :UYAN GÖZLERİNE KURBAN OLDUĞUM
Yöre : AZERBAYCAN / Guzgunlu
66- Türkü Adı :ÜLKERLER TERAZİLER
Yöre : ERZURUM
67-Türkü Adı : VARIN BAKIN AK YILDIZ DOĞMUŞ MU
Yöre : KASTAMONU
68- Türkü Adı :YILDIZ AKŞAMDAN DOĞARSIN
Yöre : YOZGAT / Akdağmadeni
69-Türkü Adı :YILDIZ DAĞI İŞTE DE GELDİM YANINA
Yöre : RUMELİ / Üsküp
70-Türkü Adı :YILDIZ DAĞI YILDIZ DAĞI (TEBRİZ HALAY HV.)
Yöre : TOKAT / Artova / Püget
71-Türkü Adı : AY GÖZÜMÜN IŞIĞI
Yöre : AZERBAYCAN
72-Türkü Adı : BAĞINDA ÜZÜM KALDI
Yöre: AZERBAYCAN
73- Türkü Adı :BU DAĞDAN AŞMAK OLMAZ
Yöre: AZERBAYCAN
74- Türkü Adı :HAZER'İN AĞ ŞANISI
Yöre : AZERBAYCAN
75- Türkü Adı :MEN BU ELİN GIZIYAM
Yöre : AZERBAYCAN
76- Türkü Adı :SİZE SELAM GETİRMİŞEM
Yöre : AZERBAYCAN
77-Türkü Adı : GÖKTE YILDUZ AY MİSUN
Yöre: RİZE
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Yukarıdaki sayısal tespitlere, TRT'nin 2006 yılında yayımladığı 4200 Türküden
oluşan “Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2 ” adlı eserin incelenmesi sonucunda
ulaşılmıştır.
Bu araştırma, Anadolu halkınının yaşamına yön veren inançların gök cisimleri
örneğinde türkülere yansımasının ortaya konduğu bir durum tespitini içermektedir.Elde
edilen verilerin sosyolojik açıdan irdelenmesinin, çalışmanın daha işlevsel hale gelmesini
sağlayacağı , bu yolla halk kültürüne ve dolayısıyla halk bilimine önemli bir katkı
sağlayacağı öngörülmektedir.
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ABD – İRAN İLİŞKİLERİ
ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri

Murat ERCAN1

Taner BİLGİN 2

Öz
İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar,1979 İslam Devrimi sonrası başlamış, İran’ın
“Nükleer Tesis inşası” tartışmaları ile yeni bir boyut kazanmıştır. ABD sadece İran’ın nükleer
silah sahibi olmasına karşı değil aynı zamanda İran’ın bölgede güçlü bir devlet olmasına
karşıdır. ABD radikal İslam gruplarını uluslararası arenada terörist olarak ilan edip, bu
uluslararası terörizmle mücadele gerekçesi ile İran’ın nükleer programını engellemede
uluslararası toplumu kendi tarafına çekmek istemektedir. Diğer taraftan İran ise, ABD’nin
baskılarını, ülkenin güvenliğine ve rejimin devamlılığına yönelik, önemli bir tehdit olarak
algılamakta ve ABD’nin bu tehdidine karşı, Rusya, Çin ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek
silahlanmaya ağırlık vermektedir. “ABD- İran İlişkileri; ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye
Etkileri”, isimli bu çalışmanın amacı, ABD’nin İran Politikası ve iki ülke arasındaki
gerginliğin nedeni olan politik hedeflerin tanımlanması, geleceğe ilişkin muhtemel
senaryoların açıklanması, Türkiye’ye etkileri ile çözüm önerilerin tartışılmasıdır.
Anahtar Kelime: Obama, İran, ABD Dış Politika, Türk Dış Politikası
USA – IRAN RELATIONS
USA – Iran tension effects on Turkey
Abstract
Disputes between Iran and USA started after 1979 Islamic Revolutions, and gaining a
new frame with discussion of Iran’s Nuclear Plant construction. The U.S. against not only
have nuclear weapons but also against Iran in the region is strong state. United State wants to
attract to his side international community for declared radical Islamic terrorist groups in the
international arena and the international fight against terrorism on the pretext of preventing
Iran’s nuclear programme. On the other hand, Iran is perceive as a significant threat the U.S.
pressures, country’s security and fort he continuation of regime, and Iran wants to improving
Relations with Russia, China and Turkey and gives weight to arms against U.S. threat.
Aim is, name of article is U.S.A – Iran relations, discussing USA – Iran tension effects on
Turkey, U.S’s Iran policy and political objectives that identify the cause of tension between
the two countries, explaining possible scenarios for the future, effects on Turkey and solutions
proposals.
Keywords: Obama, Iran, U.S. Foreign Policy, Turkish Foreign Policy
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Giriş
İran, bir dönem ABD için son derece stratejik bir öneme sahip, ülke konumunda idi.
1979 yılında, İran’da yaşanan İslam Devrimi, bu tarihsel süreci alt üst etmekle kalmamış,
Ortadoğu’nun politik dengelerini yeniden şekillenmesine neden olmuştur. ABD’nin Tahran
Büyük Elçiliği’nin işgal edilmesi ile ABD-İran arasındaki ‘diplomatik’ ilişkiler resmen
kesilmiştir. Ancak Humeyni ile Beyaz Saray Başkanları arasında gizli ikili ilişkiler devam
etmiştir. Pentagon, İran İslam devrimine karşı Saddam Hüseyin’den yana görünürken, arka
planda İran’ı askeri olarak sürekli desteklemiştir (Peköz 2007: 2).
Orta Doğu’da Irak sorununa ilişkin tartışmalar devam ederken, yeni bir politik gerginlik
gündeme taşınmıştır. Türkiye’ye komşu olan İran ile küresel güç ABD arasında karşılıklı
restleşmeler devam ederken, iki ülke arasındaki ilişkiler de gerginleşmektedir. Bu
gerginleşmenin sonucu olarak, sorunla ilgili farklı bakış açıları, yorumlar ve tartışmalar da
uluslararası kamuoyunda devam etmektedir. Tartışmaların merkezinde sorunun geleceğine
yönelik tahminler yer almaktadır. Tartışmalar iki ülke arasındaki bu sorunun, nasıl
sonuçlanacağı ve çözüm ve öneriler üzerine yoğunlaşmaktadır (Özcan 2006: 8).
ABD ve İran’ı bölgede etkili kılan, her iki devletin de küresel ve bölgesel alandaki
yüklenmiş oldukları rolleri, kendilerine has özellikleridir. Her iki devletinde bu özelliklere
sahip olması, sorunun daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca sorunu
daha karmaşık hale gelmesine neden olan, diğer bir faktör ise, sorunun çözümlenmesi için
uzun bir zaman gerektiriyor olmasıdır. Sorunun çözümü için zaman uzadıkça, iki ülke
arasında yeni sorunlar meydana gelmekte ve iki ülke arasındaki gerilim, siyasi ekonomik,
askeri ve diplomatik boyutlara taşınmaktadır. Örneğin ABD ve AB’nin İran için almış
oldukları yaptırım kararları.
İki ülke arasındaki gerilimden sadece, iki ülke etkilenmemektedir, ayrıcı bu iki ülke
arasındaki sorundan, bölge ve tüm dünya doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir/
etkilenecektir. ABD ile farklı çok özel ilişkiye sahip olan Türkiye, coğrafi konumu, tarihi,
kültürü ve ekonomik ilişkileri ile de İran’la çok yakın komşuluk ilişkisi içerisindedir.
Türkiye’nin her iki ülke ile ilişkileri dikkate alındığında, sorunun sadece bugünkü sorun değil,
geleceğin de çok önemli meselesi olacağı kesin görünmektedir. Bu çalışma, ABD – ile İran
arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin Türkiye’ye etkisini analiz etmektedir.
Uluslararası ve Ulusal kamuoyunun ABD Yönetimi Üzerindeki Baskıları
Uluslararası ve yerel baskılar, siyasetçiler, Amerika’nın opsiyonlarını İran üzerine
yoğunlaştırmaktadır. Uluslararası arenada İsrail’in tercih ve istekleri ABD için önemlidir.
Bazen Amerikalı yöneticilerin, İsrail’in yapmak istemediği şeyleri( Yerleşim yerlerini
zaptetmesi gibi), yapmasını istemektedir( Çömez 2007: 204). İsrail’in güvenliği Washington için
birinci önceliklerdendir. Amerikan başkanları, -cumhuriyetçi ya da demokratlar-, son yıllarda
bir atmaca gibi hep İran’ın üzerinde olmuşlardır. Cumhuriyetçiler İran’ı her zaman kötü
olarak görmüşler, demokratlar da İran’ı genellikle siyaset stratejisinde araç olarak
kullanmışlardır(Bal 2008: 158). Bu stratejide ABD’nin Irak’tan çekilmesini destekleyen
Demokratlar, zayıf ulusal kimlikleri nedeniyle suçlanmaktadırlar, bu yüzden İran’a karşı
saldırgan tavırları ile bunu örtbas etmek istemektedirler(Fathollah 2009: 3).
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Bir diğer sorun ise, Amerikan yönetiminin İran üzerinde ihtisasının, bilirkişi
raporlarının olmamasıdır. 30 yıllık kötü geçen ilişkiler, ABD yönetimi ile çalışan uzmanların
hüsrana uğramaları ve iflas etmeleri ile sonuçlanmıştır. Condoleezza Rice İslam Cumhuriyeti
diye bir siyasi sistemi çok iyi anlamadığını ifade etmiştir. Rice, 27 yıldır İran ile hükümet
olarak bir araya gelememelerinin nedeni olarak, İran’daki sistemi anlayamadıklarını ve kendi
sistemlerinin içine İran’ı oturtamadıklarını göstererek, İran’a karşı dürüst olmadıklarını
belirtmiştir(Wall Street 2007).
İran’ın nükleer silaha sahip olması, Amerika’nın Ortadoğu politikasını ve İsrail’in
konumunu, ciddi bir biçimde tehdit etme olasılığı oldukça yüksektir. İsrail’in nükleer silah
sahibi olduğu bilinmektedir ve herhangi bir büyük savaşta, bu durum stratejik bir dengesizliğe
yol açacaktır. İran’ın nükleer silaha sahip olması halinde ise durum eşitlenecek ve İsrail’in bu
avantajını ortadan kalkacaktır. Bu durum İsrail için kabul edilemez ve İsrail kendi konumunu
güvence altına almak için, ABD’ye, İran’a karşı sert önlemler alması için baskı yapmaktadır.
ABD yönetimi bu baskılar karşısında, özellikle İsrail’in bölgedeki güvenliği için askeri
seçeneklerin masada olduğuna devamlı vurgu yapmaktadır(Baker: 13 Nisan 2010).
İran ve Körfez ülkelerinin ilişkilerini incelediğimizde, Tahran yönetimi ile yaşanan
ilişkilerin inişli-çıkışlı bir istikamette seyrettiğini görebiliriz. Körfez ülkelerindeki temel
korku İran devriminin ideolojik anlamda Şii nüfusu bulunan ülkelere sıçramasıdır. Söz
konusu ülkeler İran'daki ideolojiyi en az nükleer program kadar tehdit olarak algılamaktadır.
Güvenlik ve tehdit algısından dolayı körfez ülkeleri, ABD’ye İran’ın kontrol altına alınması
için baskı yapmaktadırlar. Nitekim 1980–1988 yılları arasında yaşanan İran-Irak savaşında,
Körfez İşbirliği Konseyi İran'ın, bölgedeki yayılmasını engellemek için Saddam yönetimine,
maddi ve manevi yardımda bulunmuştu. Aslında İran-Irak savaşında en kazançlı çıkan
ülkeler, Körfez ülkeleri olmuştur (Semin: 4 Nisan 2011 ).
Bush Dönemindeki ABD’nin İran Politikası
Amerika Birleşik Devletleri’nin, 2002 ve 2010 yılları arası Ulusal Güvenlik Stratejileri
incelendiğinde, ABD’nin tehdit algılaması da değişmiştir. Amerikan hegemonyasının temel
kuramı olan Realizm; Amerika’da İkinci Dünya Savaşından sonra, Modernizm düşüncesi
temelinde, 1980 yılının başından itibaren, siyasi olarak demokrasinin yaygınlaştırılması,
ekonomik kalkınma ve 1990’dan itibaren kültürel diyalog adı verilen üç konsept pratikte
uygulama alanı bulmuştur. Bu üç proje ile ABD hükmetmeyi değil kontrol etmeyi
amaçlamıştır. Soğuk Savaş sonrası ABD’nin yeni vizyon arayışları içinde sırası ile George
H.W. Bush’un “Yeni Dünya Düzeni”, Clinton’ın “Küreselleşme” ve oğul Bush’un
“Terörizme Savaş Esnasında Hegemonya” veya “Demokratik Realizm” anlayışının yerini
2008 seçimleri ile birlikte Obama’nın “Yeni İdealizm” vizyonu almıştır (Yılmaz 2010: 1).
Soğuk Savaş döneminde, ABD tehlikenin Sovyet Rusya’dan ya da doğu bloğundan
geleceğine inanıyordu. Bu tehdit karşısında da ABD Truman Doktrinini ilan ederek, Soğuk
Savaş boyunca Rusya ve komünizmi çevreleme politikası izlemiştir. Ancak ulusal güvenlik
stratejisine göre artık Amerikan ulusu düzenli ordulardan daha ziyade hayata küsmüş küçük
bir azınlığın elindeki felaketlere yol açabilecek teknolojiler tarafından tehdit
edilmektedir(Fronk J. 2001: 30- 32).
Bu bağlamda, ABD’nin Bush dönemindeki ulusal güvenlik stratejisi, Amerikan ulusal
değerlerinin ve çıkarlarının korunmasını kendisine temel aldığı iddiasından hareket
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etmektedir. Bunun yanında, bu stratejide yer alan amaçların yerine getirilmesi ile dünyanın,
sadece daha güvenli değil aynı zamanda daha iyi olacağını öne sürülmektedir. Bush dönemi,
ulusal güvenlik stratejisi amaca ulaşmak için, sırası ile şunları yapmayı öngörmüştür: İnsan
onurunun her şeyden önce gözetilmesi, küresel terörizmi bertaraf etmek için ittifakları
güçlendirmek ve ABD ve dostlarına karşı olan terörist saldırıları önlemeye çalışmak, bölgesel
çatışmaları yatıştırmak için başkaları ile birlikte çalışmak, düşmanların Birleşik Devletleri,
müttefiklerini ve dostlarını kitle imha silahları ile tehdit etmelerinin önüne geçmek, serbest
piyasalar ve serbest ticaret ile küresel ekonomik büyümenin yeniçağını başlatmak, toplumları
dışa açarak ve toplumların içlerinde demokratik kurumlar inşa ederek gelişmişlik dairesini
genişletmek, küresel gücün diğer başlıca odakları ile ortak eylemler için gündemler
geliştirmek, Amerika’nın ulusal güvenlik kurumlarının yirmi birinci yüzyılın şartlarına ve
meydan okumalarını karşılayabilecek şekilde dönüştürmek ve küreselleşmenin zorlukları ile
mücadele ederken sunduğu fırsatları da değerlendirmektir(Bozkurt vd.2009: 65).
11 Eylül 2001’deki terörist saldırısı ile Washington Afganistan’daki Taliban ve ElKaide’yi öncelik listesinin ilk sırasına koymuştur. İran, Taliban’a karşı büyük bir düşmanlık
beslediği için, ABD Tahran’ın kendileri ile işbirliği yapabileceğini düşünmüştür(Parker 2008:
292). Çünkü 1988’de Taliban İranlı diplomatları öldürmüş ve iki milyona yakın Afgan
vatandaşını İran’ın doğusundaki Horasan bölgesine gitmeleri için zorlamıştır( Çömez 2007: 217).
Geçmişteki Taliban düşmanlığından dolayı İran, Afganistan konusunda ABD’nin kendi hava
sahasını kullanmasına izin vermiş ve ayrıca Tahran, ABD’ye yardım kaynaklarını ulaştırmak
için gemilerini kullanmayı teklif etmiştir( Polat 2006: 101). Başlangıçta bu işbirliği iyi bir
şekilde ilerlemesine rağmen, Amerikalı bazı diplomatların açıklamaları ve ABD yönetimi
üzerindeki baskılardan dolayı ılımlı geçen ilişkiler sonraki dönemlerde bozulmuştur.
2002 yılında ABD’nin Irak’a açtığı savaş, ABD-İran ilişkilerini gerginleştirmiştir.
Afganistan konusundaki olumlu ikili ilişkilere rağmen Bush, İran, Irak ve Kuzey Kore’yi
‘kötülüğün eksenini’ oluşturan ülkeler olarak nitelendirmiştir. Bush yönetimi gizli istihbaratı,
Tahran’ın Natanz ve Arak bölgesinde bazı nükleer malzemeler gizlemekle suçlamışlardır.
İran’ın nükleer malzeme gizlediğine yönelik gelen bu istihbarat, ABD- İran arasını ciddi bir
şekilde açmış ve İran’ın ABD’de deki kredisini bitirme noktasına getirmiştir. 2003 yılında
Saddam Hüseyin’in ordularının yenilgiye uğratılmasından sonra, Washington İran ile
ilişkilerin Mayıs 2003’den Mayıs 2006’ya kadar askıya alınmasına yönelik karar
almıştır(Maloney 2008: 19). Alınan bu karar doğrultusunda ABD, İran’ı önemsemediğini tüm
kamuoyuna göstermiştir. ABD’nin İran’ı önemsememesi ve izole etmesi, İran’ın nükleer
faaliyetlerini durdurması için yapılan uluslararası çalışmaları sonuçsuz bırakmıştır. Bu
bağlamda ABD’nin Irak ve Afganistan’daki askeri müdahalesini çıkmaza itmiştir. ABD’nin
2006 yılında yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu İran politikasında başarısız olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu başarısız tablodan sonra Beyaz Saray, özellikle Dick Cheney, İran
rejiminin bitirilmesi için askeri müdahalenin yapılmasına yönelik çabaları destekleyen (Hersh,
July 7, 2008) açıklamalarda bulunmuştur.
George Bush, İran’ın nükleer programı konusunda, ABD yönetimi olarak ilk
seçeneklerinin, İran ile yürütülecek olan diplomasi olduğunu ve askeri müdahaleyi, son çare
olarak gördüklerini, 2006 yılında yapmış olduğu konuşmasında belirtmiştir(Travis 2009: 2).
Bush konuşmasını yapmadan önce, İran cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Bush’a ABD’nin dış
politikada yapmış olduğu hataları belirten bir mektup göndermiş ve mektupta, kitle imha
silahlarını bahane ederek, bir ülkeye müdahalenin, her iki tarafa da ne gibi zararlar vereceğini
belirtmiştir. Ayrıca Ahmedinejad, ABD’nin Irak’ta yaptığı yanlışı ve yapılan hatanın
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sonuçlarını Bush’a izah etmiştir( Hürriyet 2006:8). Lakin Bush, Ahmedinejad’ın bu mektubunu
dikkate almayarak, Batının, İran’ın nükleer programından dolayı endişelerini anladığını ve
İran’ın nükleer bomba üretmesine izin verilmemesi gerektiğini(Zaman:10.05.2006)
vurgulamıştır.
Bush yönetimi, son yıllarında İran’a karşı isteksiz bir tavır sergilemiştir. 2006 yılındaki
nükleer konusu, 2007’deki Irak’taki ikili ilişkiler ve 2008’deki çok yönlü nükleer silah
toplantıları da bu isteksiz tavırla gerçekleşmiştir(Travis 2009: 4). Böylece Bush yönetiminin
ilişkilerin başlamadan bitmesine neden olduğunu söyleyebiliriz.
Obama Dönemi ABD’nin İran Politikası
Obama’nın seçilmesini İran-ABD ilişkilerinde değişiklik temennisi ile Reformcular,
Batı ile müzakereleri savunan Ilımlı Muhafazakârlar ve hükümet çevreleri olumlu karşılarken;
Radikal Muhafazakârların bir kısmının ve Rehber Ayetullah Ali Hamaney’in çevresinin bu
değişiklikten pek hoşnut olmadığı söylenebilir( Sinkaya 2009: 42).
ABD’de başkanlık seçimlerini Bush yönetimini ve politikalarını eleştiren Barack
Obama’nın kazanması, başta ABD olmak üzere dünya kamuoyunda tartışmaları beraberinde
getirmiştir. Uzmanlar ABD yönetiminin Ortadoğu ve İran politikalarında nasıl bir değişim
yaşanacağını analiz etmeye çalışmışlardır. Çünkü seçim kampanyası boyunca Obama,
Bush’un, askeri güce öncelik veren politikalarını eleştirmiş ve ABD’nin diplomatik, iktisadi
ve siyasi araçları kullanması gerektiğini vurgulamıştır(Iran Daily: 30 Kasım 2008).
Başkan Bush’tan başkanlığı devralmasından sonraki, ilk 6 aylık döneminde, Obama
İran’a karşı, ABD politikalarında bazı basit değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin çoğu
sadece dilbilimsel değişikliklerdir. Kelimeler, uluslararası ilişkilerde önemli rol oynar.
Bush’un ‘kötülüğün ekseni’ olarak nitelendirdiği ülkelere, Obama’nın saygı çerçevesinde
yaklaşması diplomatik açıdan önemlidir.
Obama, başkanlık görevine başladıktan kısa bir süre sonra, Al-Arabaya televizyonuna
bir röportaj vermiştir. Röportajında Obama şu cümleleri kullanmıştır: ‘Eğer İran gibi ülkeler
yumruk şeklinde ellerini açmak istiyorlar ise, her zaman bizim elimiz onlara uzanacaktır’(
Cooper vd.2009). Ayrıca Obama, ilerleyen zamanlarda İran ile masaya oturup yüz yüze
konuşabileceklerini belirterek, ABD’nin İran politikasına yeni bir boyut kazandırdı. Tahran
ise Obama’nın bu ifadelerini olumlu karşıladı ve Ahmedinejad, bu açılımın gerçek, dürüst
olmasını, taktiksel bir şey olmamasını istediğini belirtmiş ve halkın gerçekten de yeni
değişikliklere hazır olduğunu, saygı, adalet çerçevesinde yapılacak görüşmeleri hoş
karşılayabileceklerini ifade etmiştir( Erdbrink 2009).
Ayatollah Ali Khamenei’nin ABD’nin İsrail’e yardım ettiğine inanmadığını söylemesi
ve soykırımın yalan olduğunu tekrarlamasına rağmen, Washington, Nevruz mesajında ilk
baştaki gibi olumlu şekilde davranmayı sürdürmüştür. Hatta Obama, basın açıklamasında,
İran kültürünü övmüş ve İranlı bir şairden alıntılar yaparak az da olsa Farsça konuşmuştur.
Başkan Obama, dürüst ve karşılıklı saygı çerçevesinde gelişecek, ABD- İran ilişkilerinin
terörle ya da silahlarla değil, barışçıl çabalarla mümkün olabileceğini belirtmiştir(Erdbrink
2009). Obama’nın Bush’un aksine İran İslam Cumhuriyetini, İran halkını ve rejimini
önemsemesi dikkate değer bir değişimdir.
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İran, ABD’nin Nevruz mesajına cevap olarak, eğer Washington’un tavrı değişirse AntiAmerikancıların da tavrının değişeceğini açıklamıştır. Güvenilirliğini kanıtlamak için
ABD’nin, İran’a karşı politikasını değiştirmesi gerektiğini ifade ederek, Khamenei şu mesajı
kamuoyuna göndermiştir: ‘Bizim bu yönetim ve başkan ile bir tecrübemiz, geçmişimiz yok, o
yüzden bekleyip göreceğiz. Eğer siz tavrınızı değiştirirseniz bizde değiştiririz, o zaman bizim
milletimiz de tecrübelerini geçmiş 30 yılın üzerine kuracaktır’(Travis 2009:4). İran’ın
göndermiş olduğu mesajdan da anlaşılmaktadır ki, Batının ve ABD’nin İran üzerinde baskıcı
politikalarından vazgeçmesi şartıyla İran, Batı ile ilişkiler kurmak istemektedir. İran yönetimi,
baskı yolu ile sorunların da gittikçe derinleşebileceği vurgulanmaktadır.
Obama yönetimi, ABD’nin yeni İran politikasını uluslararası kamuoyuna basın-yayın
yoluyla duyurmuştur. İlk olarak Obama yönetimi, ABD’nin uluslararası toplantılara İran ile
birlikte, nükleer programı konuşmak üzere katılacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bush
yönetimi de buna benzer bir çalışma yapmış, ancak daha sonra İran’ın ciddiyetsizliği
dolayısıyla geri adım atılmış ve Bush yönetimi bir daha böyle bir çaba harcamayacağını
belirtmiştir(DeYoung 2000: 28 Mayıs 2010). İkinci olarak Obama, Kahire’deki konuşmasında,
İran’ın yapılan barış anlaşmaları çerçevesinde nükleer güce sahip olma hakkının olduğunu ve
bunu saygı sınırları içinde destekleyeceklerini belirtmiştir(Barnett 2009: 5).Son olarak
beklenmeyen bir manevra ile ABD yönetimi İranlı yöneticileri dünya çapında kutlanan 4
Temmuz kutlamalarına davet edilebileceğini açıklamıştır(Fathollah 2010: 18). İranlı diplomatlar
1979’daki olaylardan bu yana bu törenlere davet edilmemişlerdir. Ama Obama bunu tersine
çevirme kararı almış ve ABD’nin İran hakkındaki görüşlerini değiştirmiştir.
Basın açıklamaları ve bildiriler, ABD ile İran arasındaki sorunun çözümünde nasıl
yardımcı olabilir? Obama’nın teklifleri sembolik gibi görülebilir, ama tarihte ABD’nin,
yaklaşımına benzer örnekler ve elde edilmiş başarılar mevcuttur. Nisan 1971’de ABD’nin
masa tenisi takımının Çini ziyaret etmesi, ABD-Çin ilişkilerini normalleştirmesi bakımından
önemlidir(Hong ve Sun Yı 2000: 434)Takımın ziyaretinden sonra Başkan Richard Nixon’ın
ziyaretinden önce New York Times gazetesi bu ‘pinpon diplomasisinden3’ övgüyle
bahsetmiştir. Ama dünya kamuoyunun daha gerçekçi adımlar beklediğini belirtmiştir. Benzer
durum, bugün Obama’nın İran ile yaptığı diplomasi için de söylenebilir. Nixon’ın, Çin’e
yaptığı teklifler başta sembolik gibi görünse de, daha sonra ulaşılan büyük başarıların temelini
oluşturmuştur. Önemli olan gerekli adımların birileri tarafından atılmasıdır. Nixon’ın, Çin ile
yaptığı başarılı görüşmeleri daha genişletmek için, Obama yönetimi, İran ile 1972’deki
meşhur Şanghay Tebliği’ne benzer bir taslak imzalayabilir( Travis 2009:9). ABD’nin önde gelen
diplomatları, savunma bakanı Robert Gates dâhil, İran ile böyle bir taslağı onaylamaya hazır
olduklarını belirtmişlerdir.
İran, ABD’nin Ortadoğu’daki dış politikasında her zaman var olmuştur. ABD-İran
ilişkilerindeki sorunlar medya ve iletişim kaynakları yolu ile çözülmeye çalışılmaktadır.
Bunun içindir ki medya iki ülke arasındaki sorunun çözülmesinde önemli bir role sahiptir.
Medya yolu ile gönderilen mesajlara dikkat etmek gerekir. Taraflar medya yolu ile mesajlarını
gönderirken şu noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir:
• Bazı diplomatlar direk konuşmanın önemli olduğunu ve İran’a karşı net bir tavrın
alınması gerektiğini düşünmektedirler. Örneğin önde gelen diplomatlardan Deniss Ross,
3

Pinpon diplomasisi; ABD ve Çin arasındaki diplomatik soğukluğun masa tenisi takımlarının maçlarıyla gelişen
yumuşama sürecine atfen kullanılan bir terimdir.
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İran’ın nükleer programını genişletmeye devam etmesi halinde, Obama’nın askeri
saldırı emri vermek zorunda kalabileceğini dile getirmektedir. Bu tarz söylemler olumlu
değil aksine yıkıcıdır, kullanılmamalıdır.
• ABD, her şeyin masada biteceğini açıkladığında, herkes askeri müdahaleden
bahsedildiğini anlamıştır. Tahran ise, bu tehlikenin farkında ve kendilerini bu tehdide
karşı tedbir almak zorunda hissetmektedir. Bu tarz söylemler Amerika’yı daha güçlü
göstermekten ziyade, onları çaresiz bir devlet olarak tüm kamuoyuna tanıtmaktadır.
• İran rejimi, ABD’ye olan muhalefeti ile algılanmaktadır. Amerikan karşıtlığı,
rahiplerin daha da güçlü olmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu rahiplerin antiAmerikancı tavrı devam ederse, ABD, İran’da onlar hakkında tahrik edici emir
yayınlanmasını isteyebilir. Ancak Washington bu yolda geri adım atmamalıdır(Travis
2009:7). İran’ın provokasyonlarına izin vermemeli ve nükleer silahlar, terör konularında
ısrarlı tavrını devam ettirmelidir. Ancak bu ısrarlı tavırlar sadece, İran üzerinde
yoğunlaşmamalıdır. Dünyayı ve insanlığı tehdit eden bir konu ise bütün kamuoyunu
kapsamalıdır. Nükleer silahı olan sadece İran değildir, aynı zamanda İran gibi nükleer
silah üreten ve atom bombalarına sahip, başta ABD ve İsrail olmak üzere pek çok ülke
vardır. Bunlara da baskı ve tavır sergilenmelidir.
Obama’nın Değişen Yeni İran Politikası ve Tepkiler
“Siz bize sıktığınız yumruğu açmaya hazırsanız biz de size elimizi uzatırız” Bu cümle,
Barack Obama’nın başkan olarak, İran’a göndermiş olduğu ilk mesajıdır. Obama’nın amacı
diplomatik ilişkilerde, özellikle de, İran’la ilişkilerde yeni bir başlangıcın mesajını vermek
olmuştur. Obama başkan seçilmesinden bir yıl sonra Basra körfezine savaş gemileri, füze
bataryaları göndermiştir (Pierre: 24 06. 2009). ABD’nin Basra Körfezine savaş gemileri ve füze
bataryalarını göndermesinin amacı, İran’ın kısa ve orta menzilli füzelerini ateşlemesini, buna
İsrail’in de füze saldırısı ile yanıt vermesini önlemek olarak ifade edilmektedir.
Sonraki süreçlerde Obama yönetiminin İran politikasında değişmeler gözükmüştür.
Washington’un bu politika değişikliği başkan Obama’nın İran’a karşı fazla ılımlı ve
yaklaşımlı olduğunu ve taviz verdiğini düşünenleri memnun edici nitelikte olmuştur. ABD
dışişleri bakanlığı politika belirleme dairesinde yetkili Richard Haass, Obama’nın İran
politikasındaki değişikleri şu şekilde ifade etmiştir: ‘Amerika’nın İran söyleminin doğru
yönde değiştiğini görmeye başlıyoruz, bu aşamadan sonra düşünülmesi gereken İran’a ne tür
ek yaptırımların uygulanacağıdır, bu yaptırımlar özellikle devrim muhafızlarına yönelik
olmalıdır, dolayısıyla şimdi Obama yönetimi içinde Amerika’nın İran politikasının ne yönde
ilerlemesi gerektiği konusunda tartışma, politika belirleme süreci hızlanmıştır’(Schmitz 2010: 9).
3.Şubat 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezine ek patriyot füze
bataryaları göndermiştir. Basra Körfezindeki ABD’nin silahlanma politikası, başkan Bush
zamanında Kuveyt Bahreyn’de başlamış ve Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine yapılan
sevkıyatlarla bölgedeki füze sayısı artırılmıştır. Amerikan savaş gemileri ise Körfez
bölgesindeki varlıklarını sürdürmüş, Amerika Körfezde bir savunma kalkanı oluşturmuştur(
Gartzke 2009: 142). Geriye dönüp bakıldığında, Barack Obama, göreve geldiği ilk günlerde
Tahran yönetimine bir dostluk eli uzatmıştı. Ve yapmış olduğu ilk konuşmada;‘Âdemin
çocukları tek bir kökenden gelen bir birinin ayrılmaz parçasıdır, yeni bir yılda paylaştığımız
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bu ortak insani bağı bir kez daha hatırlıyoruz ve yeni bir başlangıç arayışı ile bu duyguya sıkı
sıkıya sarılıyoruz’(BBC, 03.Şubat. 2010)şeklinde ifade etmiştir.
Haziran 2009’daki İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşananlar
Washington’un Tahran Politikasında bir soğukluğa neden olmuştur. İran cumhurbaşkanı
Ahmedinejad’a karşı düzenlenen protesto gösterilerinin güçle bastırılması, protestocuların
yargılanması ve bazı göstericilerin idam edilmesi, Beyaz Sarayın söylemlerinde belirgin bir
değişimler olmasına neden olmuştur. St Andrews Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Ensari,
Tahran yönetimi içinden gelen tüm açıklamaların, yönetimini yıkma amacı ile yapıldığını, bu
gösterilerin ve katılan göstericilerin, batı tarafından desteklendiğini ifade ederek, bu tutumun
batı ile herhangi bir ilişkiye girme ya da anlamlı bir diyalog kurma olasılığını ortadan
kaldırdığını belirtmektedir( Ensari: 10 Mayıs 2010).
İran’ın, Batı ile ilişkilerin ne kadar soğuk bir dönemden geçtiği, Londra’da düzenlenen
Afganistan konferansında açıkça ortaya çıkmıştır. Dışişleri bakanını bu konferansa
göndermeyen Tahran’ın tavrı küçümseyici olarak kabul edilmiştir. ABD dışişleri bakanı
Hillary Clinton ise, bu toplantıyı, Rusya ve Çin ile İran’a uygulanacak olası ek yaptırımları,
tartışmak için bir zemin olarak kulanmış ve görüşmelerden büyük bir memnuniyetle
ayrıldığını açıklamıştır. İran’ın bu tavrına karşı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran’ın
bu tavrının diplomatik çabaların devamını sağlayabilmek amacı ile ABD ve müttefiklerine,
İran’a karşı daha ağır bir baskı uygulamaktan başka şans(Lynch 2011: 12) tanımadığını
belirtmiştir.
İran’ın batı ile diyalogu kestiğine dair görüşünün doğru olmadığını düşünenlerde vardır.
Abbas Edalet, Tahran’ın hiç bir şekilde kapılarını Batı ve diğer ülkelere kapatmadığını
belirtmektedir. Abbas Edalet ifadesinde: “Tahran için Obama’nın diyalog niyeti olmadığının
açık bir kanıtı, daha en başından itibaren Amerika bir tür caza yaklaşımından bahsetmiştir,
bir ülke ile iyi niyetli bir diyaloga girmek istiyorsanız, onlara baskıcı bir politika
uygulayamazsınız. Sizinle diyaloga girmek istiyoruz, ama bu görüşmeler daha başarısız
olursa, size daha fazla yaptırım uygulayacağız, diye tehdit edemezsiniz”(Perthes 2009: 7),
şeklinde açıklamada bulunmuştur.
İran’ın atom programına karşı, İngiltere eski başkanı Tony Blair, uluslararası toplumun
harekete geçmeye hazır olması gerektiğini vurgulamıştır. Tony Blair, İran’a karşı sert tavır
takınmasının sebebini şu şekilde açıklamıştır: İran ve nükleer silahlar karşısında sert bir
tutum izlemiş olmamın ve hale bu görüşü sürdürmemin nedeni, sadece nükleer silahların
yayılması ihtimali değildir. İran yönetiminin yapısı, İran’ın nükleer amaçları ve arzuları
konusunda beni endişelendiriyor olmasıdır.4
Bu açıklamalardan sonra akıllara şu sorular gelmektedir: Peki şimdi Amerika’nın
kılıçları bilediği, İran’ın füze denemelerini yaptığı eski günlere geri mi dönülüyor? Üstü
örtülü de olsa bir güç tehdidi olmadan Amerika’nın etkili olması mümkün mü? Ali Ensari,
Bush modeli bir çatışma politikasının faydasız olduğunu ve bu çatışma modelinin ABD ile
İran arasındaki gerginliği ortadan kaldırmayacağını ifade etmekte ve aynı şekilde
Ahmedinejad hükümeti ile diyaloga geçmeye çalışmanın da sonuçsuz kalacağını
belirtmektedir(BBC, 03.Şubat. 2010). Bu nedenle yakın bir zamanda İran’dan gerginliği
4

Eski İngiltere Başkanı Tony Blair BBC’de yapmış olduğu basın açıklamasında neden İran’ın nükleer
Programına karşı olduğunu açıklamıştır. Tony Blair, Uluslararası toplumun İran’a karşı harekete geçmeye hazır
olması gerektiğini vurgulamıştır.
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yumuşatacak adımların atılması zor görünmektedir. İran daha çok iç politika sorunları ile
uğraşacaktır. Batı açısından bir politika değişikliği olduğu ortadadır. Ancak onların da İran’da
neler olup bitiğine daha fazla dikkat göstermeleri, toplumun derinliğinde neler olduğuna
odaklanmaları gerekmektedir. ABD’nin sert tutumu ve açıklamaları ülkedeki militan
ideologlar ve batı karşıtları için bulunmaz bir fırsattır. ABD’nin son bir yıldır izlediği politika
bu görüşleri bozar niteliktedir. Ancak İran’ın tutumu ilişkilerin daha tanıdık bir yöne geri
dönmesine neden oluyor.
ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri
ABD ile İran arasındaki gerginlik arttıkça, Türkiye’nin muhtemel gelişmeler karşısında
takip edeceği politikalar ve karşılaşabileceği sorunlar da her geçen gün tartışılmaktadır. Soğuk
savaşın sona ermesi ile birlikte, Rus tehdidi ortadan kalkmış, bunun yerine İran sorunu
gündeme oturmuştur(Özcan 2006: 52). İran, ABD’nin Ortadoğu politikalarında hep ön planda
yerini almıştır. İran’ın iç ve dış güçlerin baskısı ile parçalanması sonucu, bölgede bir Kürt
devleti kurulması ihtimali kaygılara neden olmaktadır. Bu süreçte Türkiye’nin nükleer kriz
sürecindeki politikasını, Kuzey Irak’taki gelişmeler ve PKK faktörü de hesaba katıldığında,
büyük ölçüde bu tarihsel refleksin belirleyeceği anlaşılmaktadır(Çetinsaya 2002: 143).
Türkiye İran’ın nükleer silah üretmesine karşı bir politika izlemektedir. Türkiye’nin
İran’ın nükleer silah üretmesine karşı olmasının sebebi, İran’ın Türkiye’ye karşı bir tehdit
olacağından değildir; çünkü Türkiye NATO’nun bir üyesidir ve herhangi bir durumda
Türkiye’nin güvenliği NATO tarafından sağlanacaktır. Türkiye’nin asıl endişesi, nükleer
silahlara sahip İran’ın, bölgede yeni istikrarsızlığa sebep olacak olmasındandır. Ayrıca,
İran’ın nükleer güce sahip olması, stratejik bakımdan, bölgede dengeleri değiştirebilecek ve
bu değişiklikler, bölgesel politikaları açısından, Türkiye’nin aleyhine olma olasılığı, oldukça
yüksektir(SETA 2006: 4).
ABD’nin Çin ve Rusya’yı ikna etmesiyle Türkiye’nin beklentilerinin boşa çıkması
durumunda, Türkiye, nasıl bir politika izleyebilir? Bütün iyimser senaryolar boşa çıkarsa ve
kriz, geri dönülemez bir noktaya varırsa, ABD Çin’i ve Rusya’yı ikna ederek ya da tek basına
ekonomik ambargo veya askeri müdahale seçeneklerinden birini devreye sokarsa, Türkiye bu
durumda ne yapabilir? Bu sorunun cevabını hazır tutmak gerekmektedir.
Türkiye’nin İran’a karşı duyduğu tarihsel endişe, halen devam etmektedir. İran’a
yapılacak olan herhangi bir ambargo veya askeri müdahale ile İran’daki rejimin destabilize
edilmesine ve İran’daki Kürt milliyetçiliğinin ayaklanmasına neden olabilir, bu ayaklanmalar
neticesinde Kürt devleti kurulması ihtimali kuvvetlenebilir(Kuloğlu 2010: 64). İran’ın nükleer
silahlara sahip olması Türkiye’nin stratejik çıkarlarına da aykırıdır. Aynı şekilde İran’da
çıkabilecek kapsamlı bir istikrarsızlık ve İran’ın işgali veya İran’a karşı bir ekonomik
ambargo da Türkiye’nin çıkarlarına terstir. Türkiye Irak örneği ve tecrübesinden sonra,
bölgede bir İran sorunu ve akabinde, Amerikan harekâtı sonrası oluşacak, yeni bir
istikrarsızlık ve kargaşa istememektedir. Türk dış politikasının gerek geleneksel, gerekse,
mevcut parametreleriyle düşünüldüğünde, ABD’nin mevcut İran politikası ve muhtemel
eylemleri her bakımdan Türkiye'nin zararına sonuçlar doğuracaktır( Coughlin 10 Haziran, 2010).
Ortadoğu’da İran, Mısır ve Türkiye ile birlikte üç kilit ülke bulunmaktadır. Bu ülkeden
birinde, bir siyasi yapı değişikliği olur ise, bu durum, Ortadoğu’nun yapısının da
öngörülemeyecek bir şekilde, değişmesine neden olacaktır. Bu değişmeler, bölgeyi
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normalleştirmez, bölgedeki sorunları daha çok şiddetlendirecektir. İran’a yapılacak bir
müdahale, İran’ın siyasi yapısında değişikliklere neden olur ve bu değişiklikler sonunda,
bölgenin Irak işgalinden daha çok etkileneceği beklenmektedir. Bu değişikliklerden en çok
Türkiye’nin etkileneceği aşikârdır(Zümrüt 2008: 93). ABD yönetimi İran’ı tehdit etmek için
‘bütün seçenekler gündemimizdedir’ şeklinde ifade etse de, İran’ın topyekûn işgali, ABD’nin
seçenekleri arasında bulunmamaktadır. ABD Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılması için
İran’ı işgal edebilir ama topyekûn İran’a sahip olamaz, bunun için ABD’nin mevcut imkânları
yeterli değildir(Gaycken 2011: 91).
Özetlenecek olursa, Türkiye, ABD- İran arasındaki krizden, en çok etkilenecek
ülkelerin başında yer almakta ve bundan dolayı Türkiye, bölgede etkili ve dengeli bir politika
izlemelidir. Hem İran’ın nükleer silaha sahip olması, hem de, ABD’nin İran’a askeri
müdahalede bulunmasının maliyeti, Türkiye’ye oldukça ağır olacağı kesindir. İki taraf da
krizin uzlaşma yolu ile sonuçlanmasının, Türkiye’nin menfaatine olacağını, çok iyi
bilmektedirler. Bunun için taraflar, (ABD ve İran) Türkiye’yi kendi taraflarına çekmek ya da
en azından kendi pozisyonlarına karşı tavır almayacak şekilde, Türkiye’nin yanlarında yer
almasını istemektedirler. Türkiye ise, Ortadoğu ve İran ile ilgili stratejik planlarını, Çin ve
Rusya gibi ülkeler üzerine varsayımlarla yapmamalıdır. Türkiye iki tarafa da eşit mesafeli
yaklaşmalı ve olaylara, kendi çıkarları doğrultusunda bakmalıdır. Türkiye’nin çıkarına olan,
bütün alternatifleri değerlendirilmeli, ABD-İran arasında ilişkileri kontrollü ve diplomatik
yollarla kendi çıkarları doğrultusunda sürdürmelidir.
ABD İran’a Askeri Müdahalede Bulunursa Türkiye’ye etkileri neler Olabilir?
İran’a yapılabilecek bir askeri operasyon, Türkiye açısından birçok riskler taşımaktadır.
İran’ın savaş alanına dönmesi Türkiye’yi bu konuda birincil derecede müdahil konumuna
getirebilir ve bu Türk-İran iliksilerini gerginliğe sürükleyebilir. Böyle bir tavrın
doğurabileceği güven tahribatını gidermek, Türkiye ve İran açısından kolay olmayacaktır.
Türkiye ABD iliksileri de böyle bir kriz sonucu belirsiz bir sürece girebilir. Türkiye’nin
ABD’den uluslararası örgütlerle, koordineli bir şekilde hareket etmesini, talep etmesi ve bu
çerçevede yardıma hazır olduğunu belirtmesi, daha tutarlı bir strateji olacaktır(Kuloğlu 2010:
66).

ABD’nin İran’a müdahale etmesi durumda, bütün dengelerin alt üst olma olanağı
oldukça yüksek görülmektedir. Başta petrol fiyatlarındaki artış, AB ülkelerini, ABD’den daha
çok etkileyecektir, çünkü Avrupa ülkeleri, enerji konusunda Ortadoğu’ya bağımlıdır. Bilindiği
gibi İran, dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahip ikinci ülkesidir. Bu nedenle İran, AB
ülkelerinin ekonomilerinin bozulmasına(Auer 2007: 12) ve aynı zamanda Türkiye’nin
ekonomisinin de kötüye gitmesine ve enerji problemi yaşanmasına neden olabilir.
İran’a yapılacak herhangi bir müdahale durumunda ve bu müdahale sonucunda, sadece
Ortadoğu’da birtakım ülkenin etkileneceği öngörüsü çok yanlıştır. Çünkü ortada bir gerçek
vardır ve o gerçek ise, ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunması sonucunda, dünyanın
altından kalkılması çok ama çok zor, ekonomik bir buhrana girecek olmasıdır(Kraenner 2008: 5).
Belirgin bir sonucu tahmin etmenin ötesinde, beklenmedik etkilerin olabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır. İran gerçek anlamda nükleer silah sahibi ise ve bunları kullanmak
durumunda kalırsa ne olur? İşte bunun cevabını vermek kolay değildir. Nükleer silah
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kullanılması durumunda bunun biyolojik etkilerinden zarar görecek ülkelerin basında Türkiye
gelmektedir.
Türkiye –İran ilişkilerine bakıldığında, İran’ın Rusya’nın kontrolü altına girmesi veya
işgal ya da destabilize edilmesi ihtimali, Türkiye’yi her zaman ciddi bir şekilde
endişelendirmiştir. Bu bakımdan, gerek I.Dünya Savaşı sonrası, gerek II. Dünya Savaşı ve
gerekse İran İslam Devrimi esnasında olsun, Türkiye, İran’ın kargaşalığa düşerek
parçalanmasından, ya da Sovyetler Birliği tarafından işgale uğramasından (veya Sovyetler
Birliği’nin uydusu haline gelmesinden) ciddi kaygı duymuş ve İran’a karşı politikalarını bu
kaygılar ışığında belirlemiştir(Yazar 2001: 16).
ABD’nin Irak’a müdahalesi sonrası, Irak’ta güçlenen Kürt grupların devlet kurma
tehlikesinin Suriye ile birlikte İran’ı da etkilemesi, ABD’nin bölgede oluşturmaya çalıştığı
baskı, beklenmedik sonuçlara sebep olabilir. İran’a müdahale edildiği takdirde, değişik etnik
grupların Türkiye sınırına yığılmaları, büyük bir problem oluşturacaktır(BÜSAM 2009:
18).İran’ın kuzeyinde yaşayan Azerilerin böyle bir durumda, savaştan zarar görmemek için
ülkelerini terk etmeleri ve Türkiye’ye sığınmaları söz konusu olabilir.
ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunmasının zor ve sakıncalı olduğunu belirten
bilim adamları çoğunluktadır(Gaycken 2011: 92). ABD’nin, İran’a askeri müdahalede bulunduğu
takdirde, başta bölge devletleri olmak üzere, bütün dünya devletlerinin zor günler yasayacağı
bir gerçektir. Türkiye’nin böyle zor günler yaşamaması için her türlü senaryoyu göz önünde
bulundurması ve hazır olması gerekmektedir.
İran topraklarına düşecek ilk bomba, III. Dünya Savaşı’nın da başlangıcı olabilir. Bunun
ne demek olduğunu belki şimdi algılamayanlar olabilir. İran’a müdahalenin, ilk iki dünya
savaşından çok ama çok kötü sonuçlar ortaya çıkaracağı kesindir. Günümüzde gelişen savaş
teknolojileri daha yıkıcıdır. İran’ın işgal edilmesi söz konusu olursa, gelişmiş silahlar
kullanılacaktır. Bu durumda kötü amaçlı, radikal grupların, fırsattan istifade ederek, İran’da
mevcut olduğu söylenen, bu silahları ele geçirmeleri mümkün olabilecektir. Ele geçirilen bu
silahlar, Türkiye’ye karşı kullanılabilir. Bunun için Türkiye her türlü senaryoya hazır
olmalıdır.
Sonuç
Ortadoğu ve Orta Asya’nın kesiştiği bir yerde bulunan İran, kendine özgü siyasi rejimi
ile günümüz dünyasının en güncel kriz merkezidir. Arap olmayan siyasi kimliği, Şii nüfusu ve
nükleer silahlara sahip olma, hırsı İran’ı belli ki hep aynı konumda tutacaktır. Çok sayıda ve
çok farklı yapıdaki etnik grupların bünyesinde bulunan İran’ın, ABD’ye karşı tutumu 1979
yılında net bir çizgiye oturmuş ve hala o şekliyle devam etmektedir.
İran sorunu üzerine yapılan tartışmalar, İran’ın “nükleer güç” elde etmesi üzerine
yoğunlaşsa da, asıl sorun tarafların çıkarlarının uyuşmamasıdır. ABD, İran’ı bölgedeki
çıkarları için büyük bir tehdit olarak görmektedir. ABD’ne göre İran, terörizmi desteklemekte,
İsrail’i tehdit etmekte, dünya enerji güvenliği için tehlike oluşturmakta, üstelik kitle imha
silahları da elde etmeye çalışarak bu riskleri daha da arttırmakta ve baskıcı rejimini kalıcı hale
getirmek istemektedir. ABD’ye göre bu riskleri ortadan kaldırmanın yolu İran’da rejim
değişikliği gerçekleştirmektir. ABD’ne göre İran, uluslararası sisteme daha uyumlu ve
demokrasiyi kabullenmiş ve liberal ekonomik düzene sahip olmalıdır. İran ise, var olan rejimi
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devam ettirerek, bölgede güç olarak kalmak ve ABD’i bölgen uzak tutmaya çalışmaktadır.
Bunu gerçekleştirmenin yolu ise, İran’a göre, İran’ın nükleer silaha sahip olmasından
geçmektedir.
İki ülke arasında kullanılan araçlar zamana bağlı olarak değişebilir. Örneğin ABD
İran’a karşı diplomatik, ekonomik, psikolojik, hukuksal ve askeri araçları kullanmaktadır.
Öncelikle ABD, İran’ı diplomatik yollarla, uluslararası alan yalnız bırakma politikası
uygulamaktadır. Ayrıca ABD, diğer ülkelerin yardımı ile İran’a ambargo yolu ile ekonomik
baskı yapmaktadır. Son çare olarak ABD, İran’a karşı askeri müdahaleyi görmektedir. Askeri
müdahale ile ABD, İran’ın nükleer tesislerini yok etmek ve İran rejimini değiştirmeyi
planlamaktadır.
ABD ile İran arasındaki çatışmalar Türkiye’yi doğrudan etkileyecektir. Bu etki,
ekonomik, politik ve güvenlik alanlarıdır. ABD ile İran arasındaki kriz derinleşir, BM ve
NATO İran’a karşı yaptırım kararı alırsa Türkiye bu karara uymak zorunda kalacaktır. İran’a
yönelik alınacak kararlar ulaşım, ticaret, turizm ve özellikle enerji alanında Türkiye’yi
derinden etkileyecektir. Aynı zamanda bu gerginlik Türkiye’nin iç ve dış politikasında da
etkili olacaktır. Türkiye’de Irak’taki gelişmeler de dikkate alındığında Kürt sorunu kendini
daha çok hissettirebilir ve Türkiye’yi çıkmaza sokabilir. Dış politikada ABD, İsrail,
Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, AB ve Irak’la ilişkileri de ister istemez etkileyecektir.
ABD–İran gerginliği güvenlik sorunlarını da beraberinde getirecektir. Bunlar göç, terör,
kaçakçılık ve sınır güvenliği olarak sıralanabilir. Gerginlik devam ettikçe Türkiye iki ülke
arasından ABD’yi seçmek zorunda kalacak, böylece İran, gerek ABD gerekse Türkiye’ye
zarar verebilmek için uğraşacaktır. Yani İran’ın ABD ile hesaplaşacağı alan Türk toprakları
olabilir. İran üzerinde gerginlik ve baskılar artıkça, İran halkının, yaşam şartları da bozulacak
ve kitlesel göçler başlayacaktır. Bu göçler, daha öncede olduğu gibi Türkiye üzerinden
gerçekleşecek ve göç esnasında sınır ihlalleri, kaçakçılık ve güvenlik sorunları olacaktır.
Bunların haricinde, İran, İsrail ve ABD’ye karşı atom bombası kullanacak olursa, bundan en
çok etkilenecek ülke yine Türkiye’dir. Bu sorunların yaşanmaması için Türkiye, iki ülke
arasındaki gerginliğin barışçıl ve diplomatik yollarla giderilmesinden yanadır. İran’ın nükleer
güce sahip olmasının da, rejim bunalımına girmesinin de, Türkiye’ye mâliyeti olacaktır.
Hangi senaryo işlerse işlesin, Türkiye öngörüleri ile ancak maliyeti düşürebilir. Bunun için,
sorunu iyi izlemeli, stratejik kırılma anlarını önceden görmeli ve güçlerini koordine
edebilmelidir.
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İLK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA ANNE KİMLİĞİ

Şahika KARACA1
Öz
Osmanlı Devleti’nde modernleşmeyle birlikte toplumsal hayatta da değişim meydana
gelmiştir. Dolayısıyla toplumun en küçük yapı taşı mahiyetindeki aile ve aile bireylerinin
görev ve sorumlulukları da değişime uğramıştır. Kadın da aile bireylerinden olarak annelik ve
eş olma kimliğiyle modernleşme projesinin baş aktörlerinden olmuştur. Bu makalede ilk
dönem romanlarımızda kadının annelik kimliği irdelenerek toplumsal hayattaki değişimler de
çözümlenmiştir. Makalede Fatma Aliye, Emine Semiye, Namık Kemal, Recaizade Mahmut
Ekrem, Nabızâde Nâzım Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarından
yararlanılmıştır. Böylece çalışmada Tanzimat döneminden başlayarak 1910’lu dilime kadarki
süreçte annelik kimliğinin değişim ve dönüşümü çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, Türk Romanı, Kadın, Anne.
“Mother” Identity in Early Turkish Novels
Abstract
Parallel with modernism in Ottoman, changes in social life also took place. Therefore, the
roles and responsibilities of family-the smallest building blocks of society- and family
members changed. Woman, the member of the family as mother and wife, took the leading
role in this modernism project. This article analyzed the social changes by studying the
identity of “mother” in early period Turkish novels. Novels of Fatma Aliye, Emine Semiye,
Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabızâde Nâzım Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya
Uşaklıgil are taken into consideration in this study. Thus, changes and transformations of
“mother” identity starting from The Tanzimat Period until 1910s are analyzed.
Key Words: Modernism, Turkish Novel, Woman, Mother.
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Giriş
Anne ve anneye dair çözümlemeler toplumsal yapının analizinde önemlidir. Çünkü
annelik kimliği bireysel olanla toplumsal olanın tam da kesişme noktasındadır. Bu sebeple
annelik hem bireysel deneyimleri hem de toplumsal unsurları içerisinde barındırır. Tanzimat
dönemi ve devam eden süreç incelendiğinde annelik imgesinde özelden genele düşünülecek
olursa aile ve toplum içerisinde birtakım değişim ve dönüşümler dikkatleri çekmektedir.
Aslında erkek aydınlar tarafından modernleşme projesinin baş aktörü olan kadın/ezilen
üzerinden toplumsal dinamikler çözümlenmeye çalışılmıştır. Kadının eğitimi, çalışması,
modern evlenme şekilleri, çok eşlilik, boşanma hakkı gibi konular Tanzimat’ın aydın
yazarlarının vazgeçemedikleri konulardır. Burada kadınla birlikte ezen/ezilen ilişkisi
içerisinde değerlendirebileceğimiz diğer bir kesim ise çocuklardır. Çocuklar yüzyıllarca
küçük yetişkinler olarak görülüp toplumsal yapılanma içerisinde yok sayılmışlardır.
Modernizimle bilikte dünyada bireysel özgürlüklerin yaygınlaşmasıyla çocuklar da çocuk
kimliğiyle toplumsal yapı içerisinde belirginleşmeye başlamışlardır. Dolayısıyla modern aile
içerisinde çocukla ilgilenmesi gereken şefkat yönünün ön plana çıkartıldığı kadın olacaktır.
Modernleşmenin kadına yüklediği en önemli görev toplumun geleceğini simgeleyen çocukları
yetiştirmektir. Bu sebeple Tanzimat ve devam eden süreçte kadının annelik kimliği sık sık
devrin aydınları tarafından ölçütlendirilmiş ve kadınlardan iyi eş olmalarının yanı sıra iyi anne
olmaları da beklenmiştir.
Modernleşmeyle birlikte çekirdek aileye doğru bir değişim söz konusudur ve artık yazarların
da önerileri mülkiyet ya da sosyal statü evlilikleri yerine bireysel kimliklerin önem kazandığı
aşka ve sevgiye dayalı evliliklerin yapılmasıdır. Böylece aile yapısında da değişiklikler
meydana gelir. Artık çekirdek ailede çocuk da önem kazanmaya başlar ve annelik kimliği ön
plana çıkar. “19. yüzyılda gelişen sosyal bilimler, toplumsal reform ve tıp bilimi arasındaki
ilişkilere bakılınca toplumbilim objesi kurulurken kadınlara verilen en önemli rolün annelik
ve annenin sosyalizasyon işlemi olarak vurgulandığı görülür. Toplumların bekası için yeni
kuşakların yetiştirilmesinde toplumsal kodların iletilmesinde kadınlar, annelik rolleri
nedeniyle, ulus devlet ideolojileri çerçevesinde tüm toplumsal projelerde merkezi öneme
sahip oldular.” (Sayar, s.1). Bu sebeple değişen çocuk kimliğine değişen anne kimliği eşlik
eder. Yazarların önerileri öncelikle modernleşmenin de getirisi olarak annelerin eğitimli
olmasıdır. Bunun için de ilk dönem romanlarımızda annelerin edilgenliği, eğitimsiz annelerin
2

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

sebep olduğu felaketler, eğitimli annelerin toplumun refahına hizmeti ve doğu-batı ekseninde
annelik kimliğinin sorgulanması dikkatleri çekmektedir.
1. Edilgen Anne Kimliği
İlk dönem romanlarımızda dikkatleri çeken nokta bir kadın olarak annenin genellikle edilgen
bir yapıya sahip olması hatta zaman zaman olumsuz bir bakış açısıyla verilmiş olmasıdır. Bu
dönem romanlarımızda kahramanların babasız olmasına karşılık var olan diğer ebeveyn anne
ise çocuğunun hayatında olumlu bir etkiye sahip değildir. Hatta tecrübesiz anneler oğullarının
hayatını düşüncesizlikleriyle mahvederler. Babasız kahramanlar romanlarda Batılılaşmaya
başladığımız dönemde yeni bir hayat tarzı içerisinde yol göstericilerini yitirmiş böylece cinsel
kimlikte de bir tamamlanmamışlıkla beraber erilliğini de yitirmeye başlamışlardır.
“Yetimliğin ilk romancılar tarafından züppenin kurucu özelliklerinden biri olarak algılanmış
olması boşuna değildir. Modelden yoksun kalmak, dışsal telkine açık hale gelmektir. Ama bu
arada bir ikinci motif daha vardır. Babasızlığın yol açtığı kudret boşluğunda annesi tarafından
alabildiğine şımartılmıştır oğul.” (Gürbilek, 2004: 62-63). Namık Kemal’in İntibah isimli
romanında da tam da böyle bir kahramanla karşılaşırız. Babasını kaybeden Ali Bey sanki
babasıyla birlikte tüm yaşama sevincini kaybeder. Artık çok sevdiği kitaplarından bile
uzaklaşır. Bütün yaptığı iş odasının bir köşesine çekilip uzun uzun ağlamaktır. Kültürlü bir
kadın olmayan Ali Bey’in annesi Fatma Hanım oğlunun bu durumdan kurtulması için
kocasının acısını bir kenara bırakarak elinden geleni yapmaya çalışır. Oğlunu Çamlıca’ya
gezintiye gitmesi için ikna eder ve Ali Beyin hayatında gerçekleşecek felaketlere de bilmeden
yol açmış olur. Çamlıca’da Mehpeyker’le karşılaşan Ali Bey için artık hayat geri dönülmez
bir yola girmiştir. Babasızlığından doğan otorite boşluğunda erilleşememiş oğul kendisini bir
fahişenin ellerine teslim edecektir. “İntibah ya Sergüzeşt-i Ali Bey iyi yetişmiş toy
beyzadenin böyle bir model yokluğunda, tehlikeden habersiz annesi tarafından nasıl
şımartıldığını, aşağılık arzulara kapılıp nasıl nankör, hain, sefih bir evlada dönüştüğünü
anlatır.” (Gürbilek, 2004: 58). Fatma Hanım her geçen gün evden daha da uzaklaşan oğlu için
endişelenmeye başlar ve babanın yokluğunu hisseder: “Bir aralık rahmetli kocasını hatırladı.
O, sağ olsaydı şimdi kendisi için ne kuvvetli bir dayanak olurdu… Gönlündeki ıstırabı, ölmüş
kocasının hayaliyle biraz yatıştırdı ve ellerini açarak, oğlunu doğru yola sevk etmesi için, Ulu
Tanrı’ya yalvardı.” (Namık Kemal, ty: 116). Oğlunun bir fahişeyle birlikte olduğunu öğrenen
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Fatma Hanım bu kez de onu bir cariye ile evlendirerek eve döndürmeye çalışır. Ancak
Dilaşup’un anne Fatma Hanım tarafından Ali Bey’in hayatına girdirilmesi her şeyi daha da
karmaşık hale getirir. Ve üst üste felaketler yaşanır. Dilaşup’un Mehpeyker’in adamları
tarafından öldürülmesi trajedinin başlangıcı olur. Ardından Fatma Hanım üzüntüyle
hastalanarak yataklara düşer. Ali Bey annesini hasta yatağında gördüğünde “- Ne yapalım?
Herkes ettiğini bulur… Evin içine soktuğun fahişe, ikimizi de bu hale getirdi…” (Namık
Kemal, ty: 157). diyerek yaşananların sorumlusu olarak annesini suçlar. Fatma Hanım
öldüğünde ise Ali Bey annesinin cenazesine dahi gitmez. Sonrasında kendisi de aklını
kaybeder. Böylece romanda trajedi tamamlanır. Görüldüğü üzere babasını kaybeden Ali Bey
annesinin de yanlış yönlendirmesiyle adım adım felakete gider. Fatma Hanım’ın romanda üst
üste yaptığı bu hataların en büyük nedeni ise eğitimsiz olmasıdır.
Nabizâde Nâzım’ın Zehra isimli romanında da tecrübesiz anne Münire oğlu Suphi ve gelini
Zehra’nın adım adım felakete gitmesine sebep olur. Kıskanç bir karaktere sahip olan
Zehra’yla, Zehra’nın babasının yanında kâtip olarak çalışan Suphi birbirlerine âşık olur ve
evlenirler. Cahil bir kadın olan Münire ev işlerinde Nazikter’e yardımcı olması için konağa
Sırrı Cemal isimli güzel bir cariye alır. Ve romanda da felaketler böylece başlar: “Zavallı
Münire! Sevgili evlâdıyla gelini arasına böyle bir nazenin-i cemal koymaktan tevellüd
edebilecek âfeti hatırına, hayaline bile getirdiği yok. O sade iki evladının hizmetleri artık
bundan sonra kemal-i intizam ile görülecektir diye dünyalar kadar sevinip yatıyor.” (Nabizâde
Nâzım, ty: 37). Sırrı Cemal’in gelmesiyle birlikte köşkte hayat alt üst olur. Kadın düşkünü
Suphi’nin gönlü güzel bir cariye olan Sırrı Cemal’e kayar. Böylece romandaki trajedi de
yavaş yavaş yükselmeye başlar. Zehra intikam planlarıyla hamisiz iradesi zayıf Suphi’den
intikam almaya çalışır. Sırrı Cemal intihar eder, Münire Hanım sokaklarda dilenirken ölür.
Zehra ise tüm yaptıklarından pişman olarak vereme yakalanarak vefat eder. Babasız bir genç
olan Suphi cahil annesinin de üzerinde otorite kuramaması nedeniyle cinsel içgüdüleriyle baş
edemez. Önce Sırrı Cemal, Ürani ve sonrasında birçok fahişeyle düşüp kalkmaya başlar.
Annesinin bilinçsizliği onun günden güne felaketlerin içine düşmesine sebep olur. Suphi’nin
trajedisi arttıkça annesine duyduğu sevgi de azalmaya başlar. Romanda Münire Hanım
bilgisizliğiyle felaketleri tetikleyici bir rol oynamıştır.
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası isimli romanında da Bihruz Bey’in annesi tıpkı
Ali Bey’in ve Suphi’nin anneleri gibi oğlunu yanlış yönlendirir. Babasını kaybettikten sonra
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annesinin de sonsuz desteğiyle babasının mirasını savurganca harcayan Bihruz’u annesi
destekler: “Bihruz Bey, vâlidesinin tek evladı olduğu için zaten hep şımarık büyümüştü.
Pederin servet ü sâmanı, mahdumun her arzu ettiği şeye kolaycacık istihsal edebilmesine
müsait olduğu için, gençlik icabâtından olan temâyülâtına da hiçbir taraftan bir güne
mümânaat

görmediği

cihetle

Bihruz

Bey

sonraları

kaleme

gidip

gelmeyi

pek

seyrekleştirmişti.” (Recaizade 1997: 10) Babasının ölümüyle yirmi sekiz bin liralık bir servete
konan Bihruz, bu büyük serveti şık kıyafetler, lüks landolara binerek hızla tüketmeye
başlamıştır. Annesi ise oğlunun bu sınırsız harcamalarına karşı koymak yerine kocasından
kendine kalan mirastan da Bihruz’u destekler:
“Çünkü vâlide hanım efendinin mahdum bey hakkında eskiden beri hiçbir hükmü,
hiçbir tehdidi nâfiz ü müessir olamazdı. Pederinin irtihalinde oğluna intikal eden
servetin hüsn-i irâdesi yolunda akrabadan bazı zevâtı işe karıştırmak gibi tedâbir
de tespit etmiş ise de semeresiz kalacağını anladığı gibi çocuğu bütün bütün kendi
hevâsına bırakmak zaafını göstermiş ve fazla olarak genç beye o cihetle de bir
sıkıntı çektirmemek üzere konağın mutfak mesarifini ve hizmetlerinde ibkâ
ettikleri bazı emekdar etibbâın maaşlarını kendi iradından tesviye etmeye razı
olmuştu.” (Recaizade 1997: 11)
Bihruz’un üzerinde annesi hiçbir otoriteye sahip değildir ve kocasının da ölmesiyle Bihruz’u
yönlendirebilecek hiçbir güç kalmamıştır. Bihruz’un annesi öyle çaresiz kalmıştır ki bu otorite
eksikliğini akrabalarıyla gidermeye çalışmıştır. Bunun da faydasız olduğunu anlayınca oğlunu
tamamen serbest bırakmıştır. Tek çocuğu olduğu için şımartarak büyüttüğü Bihruz’u
sonrasında da şımartmaya devam etmiştir. Bihruz maddi anlamda her sıkıştığında annesinin
sınırsız desteğini almıştır. Böylece baba otoritesinden yoksun Bihruz yetersiz annesinin
desteğiyle züppe bir mirasyedi tipi olarak belirginleşmiştir. Anne ve babasının otoritesinden
yoksun olan Bihruz her türlü etkiye açık hale gelmiş ve arkadaşı Keşfi ve Mösyö Piyer’in
yanlış yönlendirmeleriyle romanın sonunda tüm servetini kaybetmiş ve hayalleri yıkılmıştır.
Bihruz’un sonunu biraz da eğitimsizliğin beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır. Eğitimsiz,
hayata hazır olmayan anneler oğullarının felaketine sebep olurlar. Bu sebeple ilk dönem
romanlarımızda yazarlar annelerin eğitimi meselesini sıklıkla dile getirirler.
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2. Eğitimli/Eğitimsiz Anne Kimliği
İlk dönem Türk romanlarında anne kimliği kurgulanırken dikkatleri çeken en önemli
unsurlardan biri de eğitimli ve eğitimsiz anne kimlikleridir. Dönem içerisinde bütüncül
anlamda düşünüldüğünde anne dolayısıyla kadın eğitiminde hedeflenen iyi anne ve iyi eş
olmaktır: “Erkek reformcular, kadınların eğitilmesini, her şeyden önce çocukların
yetiştirilmesi açısından önemli buluyorlardı. Onlara göre, kadınların eğitim görmesi, ikinci
olarak, sevgiye dayanan bir karı-koca ilişkisi ve huzurlu bir aile hayatı için; üçüncü olarak da,
toplumun ilerlemesine ve refahına katkıda bulunacağı için önemliydi.” (Durakbaşa, 2002: 97)
Tanzimat döneminden itibaren özellikle gazetelerde “iyi anne, iyi eş” olmak, kadınlar için
gerçekleştirilmek istenen hedeflerdir. Dönemin aydınları annenin çocuğun özellikle 8 yaşına
kadar olan eğitiminde etkin işlevi üzerinde dururlar. Dönemin aydınlarından Şemsettin Sami
Kadınlar isimli risalesinde kadının annelik vazifesi üzerinde durur. Dünyaya annesinin
kucağında gözünü açan çocuk okul çağına kadar annesinden hiç ayrılmaz. Çocuk bu yaşlarda
annesinin her hareketini taklit eder ve ömrü boyunca sahip olacağı ahlâkı annesinden alır:
“Kadın terbiyeli ve âlime olursa, çocuğuna terbiyeyi sütüyle beraber verir; o çocuk validesinin
terbiyesi içinde büyür; bedeni teneffüs ettiği temiz hava ile ve içtiği mugaddi sütle beslendiği
gibi, zihin ve kalbi de validesinin terbiyesiyle beslenir. Böyle bir validenin oğlu olmak
bahtiyarlığına nail olan çocuk sekiz yaşını buldukta, aldığı güzel terbiye kendisinde öyle
yerleşmiş bulunur ki sonradan o terbiyeyi kaybetmesi mümkün olamaz.” (Şemsettin Sami,
1879: 37) Çocuğun karakter gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra ailenin de etkisi
büyüktür. Çünkü yedi yaşına kadar çocuğun duygu ve davranışları aile içerisinde şekillenir.
Dönemin aydın kadın yazarlarından Fatma Aliye de kadının anne olması nedeniyle
çocuğunun ilk eğitiminden sorumlu olduğunu ifade ederek özellikle kız çocuklarının iyi
eğitilmesini vurgular:
“İnek vazife-i maderasını yavrusunu emzirmekle hitama erdirir. Tavuk piliçlerini
palazladıktan sonra salıverir. Kadın ise terbiye-i evlat ile vazifedardır. Kız
evlatlardan öyle valideler yetişmelidir ki hem oğullara ilk mektep vazifesini ifa
etsin, terbiye-i İslamiyeyi versin, terbiye-i fikriyeye hizmet etsin hem de oğul
delikanlı olup da mekatibi âliyeye gidince hanesindeki validesini kendisine
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yabancı bulup da onu beğenmemezlik etmesin. Bu vechile kadınlığı hakir
görmesin.”2
Görüldüğü üzere Fatma Aliye erkekleri de yetiştiren kadınlar olduğu için kız çocuklarının
eğitimi üzerinde önemle durur. Ancak erkekleri yetiştirmenin önemli olduğunu da vurgular.
Fatma Aliye çocukların eğitiminde etkin rol alan babaların varlığını da göz ardı edemez. Tıpkı
eğitimiyle bizzat uğraşan babası Ahmet Cevdet Paşa ve baba olarak gördüğü Ahmet Mithat
Efendi gibi. Fatma Aliye’nin hem babası hem de baba olarak algıladığı Ahmet Mithat Efendi
eğitimiyle özel olarak ilgilenmişlerdir.
Emine Semiye de benzer bir yaklaşımla makalelerinde öncelikle kadınların eğitimi üzerinde
durmuştur. Yazarın bunu yaparken hedefi, kadınların annelik vazifelerini en iyi şekilde yerine
getirebilmeleri için çocuk terbiyesi özellikle de kız çocuklarının terbiyesi konusunda
bilgilendirilmeleridir. Selanik Hatıraları’nda Selanik’teki sıbyan mektebinin tevzii esnasında
verdiği bir nutukta öncelikle kız çocuklarına yönelik eğitimin önemi üzerinde durur:
“Çocukların ilk terbiyetgâhı validelerin aguş-ı şefkati olduğu nazar-ı dikkate
alınınca inas mekteplerinin ne derece mühim bir vazife ile mükellef bulunduğu
taayyün eder. Herkes bilir ki iyi tahsil görmüş, güzel terbiye almış bir validenin
evladı elbette memduh ve makbul olur. Bina-yı âliyye ol emirde çocukların ilk
muallimi mürebbi-i tabiileri bulunan validelerin hüsn-i talim ve terbiyelerine sarf-ı
mukadderat icap eder.”3
Çocukların

ilk

terbiyesinin

anneleri

tarafından

verilmesi,

kız

okullarına

önem

kazandırmaktadır. İyi eğitimli bir annenin çocuğu da iyi yetişir. Bu sebeple çocukların ilk
öğretmeni olan annelerin eğitimi çok önemlidir. Emine Semiye Hanımlara Mahsus Gazete’de
yayımladığı “Validelere Nasihat” isimli makale dizisinde, çocukların eğitimi için öncelikle
annelerin eğitilmesi gereğini vurgular. Emine Semiye romanlarında da annelerin eğitiminin
çocuk eğitiminde ne kadar önemli olduğunu sık sık vurgulamıştır. Emine Semiye’nin
romanlarında dikkat çeken nokta, annelerin eğitimsizliğinin yol açtığı felaketlerdir. Eğitimsiz
anneler çocuklarına iyi terbiye verememektedirler ve bu çocuklar kötü karakter özellikleriyle
donanarak çeşitli felaketlere sebep olurlar.

2
3

Taksim Atatürk Kitaplığı, Fatma Aliye Hanım Evrakı: 9/1 Nolu belge.

Emine Semiye; Selanik Hatıraları, s. 1-2. (3 Eylül 1312/15 Eylül 1896 tarihli ve 7 numaralı Mütalaa
gazetesinin ‘Hanımlara Mahsus Kısmı’.)
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Emine Semiye Muallime isimli romanında kadınların eğitimini de vurgulayan bir konu olarak
eğitimsiz annelerin çocuklarını eğitemeyecekleri üzerinde durur. Muallime’de Saadet Hanım
üvey anne elinde büyümüş, eğitimsiz bir kadındır. Cahil bir kadın olan Saadet, kızı Refah’a da
iyi bir terbiye vermeyi başaramaz. Yabancı sütanne ve dadılar elinde büyüyen Refah’ın
yaramazlıkları her geçen gün daha da artar. Mahsul Bey ve Saadet Hanım, Refah’ın
yaramazlıklarına sadece gülmekle yetinirler. Refah’ın öğretmeni Bihbude ise Refah’a yaptığı
yanlışlar karşısında ders almasını sağlayacak cezalar verir. Bunu yaparken de dinin emir ve
yasaklarını anlatarak Refah’ın eğitiminde dinin önemli bir fonksiyon yüklenmesini sağlar.
Romanda Macit Bey’in eşi de eğitimsiz, cahil bir kadındır. Bu sebeple Macit Bey de
çocuklarını eğitimli bir kız olan Bihbude’nin ellerine bırakır. Macit Bey’in oğlu Tahsin’in ve
Refah’ın öğretmenliğini yapan Bihbude her ikisinin de öz annesi gibi olmuştur. Her iki
kahraman da cahil annelerinden uzaklaşarak anne şefkatini Bihbude de bulmuşlardır. Nitekim
Tahsin’in babası Macit ve Refah’ın babası Mahsul Bey cahil eşlerinden uzaklaşarak
mutluluğu Bihbude’yle bulmak isterler. Yani Tanzimat döneminin aydın babaları ve çocukları
eğitimli eş ve anne arayışı içerisindedirler. Emine Semiye tam da bu noktada Bihbude’yi
örnek eş ve örnek anne olarak karşımıza çıkarır.
Emine Semiye’nin diğer romanı Sefalet’te de Yakut eğitimsiz ve cahil bir kadındır. Yakut
ikinci eşinden olan oğlu Cehdi’nin de tıpkı kendisi gibi eğitimsiz olmasına sebep olur. Cehdi,
eğitim alabilmesi için bir okula verilir. Ancak annesi tarafından desteklenmeyen Cehdi
başarısız olur ve bir türlü diplomasını alamaz. Eğitimine tekrar devam etmesine annesi Yakut
karşı çıkar. Cehdi’nin eğitimsiz bir annenin himayesinde yetişmesi onun romanda olumsuz bir
fonksiyon yüklenmesine de sebep olmuştur.
Sefalet’te Cehdi gibi annesinin eğitimsizliğinden etkilenen bir diğer kahraman Kesbiye’dir.
Kesbiye’nin annesi Cevriye Hanım, Şirazi Hafız Efendi gibi zengin biriyle evlenmişse de
cehaletini devam ettirmiştir. Cevriye Hanım, sadece kızını değil himayesindeki hizmetkârları
da yanlış terbiye etmiştir. Kesbiye annesinin de etkisiyle kıskanç bir kahramandır. Kesbiye
yakın arkadaşı Sabite’nin nişanlısı Hayati’ye âşık olur ve türlü dalaverelerle onları ayırarak
Hayati’yle kendisi evlenir. Görüldüğü üzere Sefalet’te eğitimsiz annelerin çocukları ya aşırı
hırstan cinayet işleyecek kadar gözleri dönmüş ya da yakın arkadaşının nişanlısından ayıracak
kadar kıskançtırlar. Burada annesinden almış olduğu iyi terbiye sayesinde Sabite önüne çıkan
her güçlükle mücadele eden güçlü bir kadın örneği olarak karşımıza çıkar.
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3. Geleneğin Kıskacında Anneler ve Modern Kızları
İlk dönem romanlarımızda annelerin kızlarına uzak olduğu hatta kızlarının yetiştirilmesinde
olumsuz işlevler yüklendikleri dikkatleri çekmektedir. Ataerkil sistem tarafından kadınların
mahrem olarak algılanıp ev içi alanlarda hayatlarını idameye zorlanmaları kadın
modernleşmesinin erkeklere göre daha geç olmasına neden olmuştur. “Eğitimi ve beraberinde
gerçekleşmesi beklenen değişimi geleneksel kalıpların daha baskın olduğu ev içi hayatlar
sebebiyle çok daha geç fark eden kadın dünyası, tam da bu sebeple modernizmi yavaş yavaş
algılayacak ve daha geç başlatacaktır.” (Argunşah, 2009: 4). Bu sebeple modernleşme
döneminde

anneler

geleneğin

bu

noktada

koruyucusudurlar.

Erkek

aydınlar

ise

modernleşmeyi kadınlara göre erken bir süreçte daha hızlı kabul ettikleri için en azından
kızlarını modern bir eğitimle yetiştirmeyi hedeflerler. Böylece babalar kızlarına yaklaşırken
geleneğe bağlı anneyle modern kızları arasında bir kopuş süreci başlar. Aslında bu durum
toplumsal düzeyde gelenekten kopuşu da simgeler. Dolayısıyla anneler geleneğe karşılık
modernleşmenin simgesi işlevini yüklenmiş kızlarına muhaliftirler. Bu sebeple Tanzimat ve
Meşrutiyet dönemi romanlarında anne imgesi olumsuz bir işlev yüklenmiştir. Bu durum
Emine Semiye’nin romanlarında dikkatleri çekmektedir. Onun romanlarında annelere ya hiç
yer verilmemiştir ya da kızlarla anneleri arasında problemli bir ilişki vardır. Burada öz
annelerin üvey, üvey annelerin ise öz anne fonksiyonunu yüklendikleri ise çarpıcı bir durum
olarak karşımıza çıkar. Örneğin Bikes’te bu karşıtlığı görmek mümkündür. Gülşen kendi öz
çocuklarına üvey anne muamelesi yapar. O, çocuklarını ve eşini sevmeyen hatta onlara büyük
zararlar veren bir kadın olarak çizilmiştir. Yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasını engellemek
için iki kızını çekinmeden feda eder. Küçük kızı Temine’yi ortanca kızı Teyise’yi denize
iterek öldürme konusunda ikna edecek, suçu da büyük kızı Memune’ye yükleyecek kadar cani
ruhludur.
Muallime’de Refah hem bedenen hem de ruhen zayıf bir kahramandır. Refah, küçüklüğünde
yaramaz bir çocuktur. Ancak olgunlaşma süreci Bihbude ile birlikte başlar. Refah, Süheyl’i
arabalarının ve konaklarının çevresinde sık sık görmeye başladığında ona âşık olur. Annesinin
Süheyl’le yasak aşk yaşadığını öğrendiğinde ve ardından onların birlikteliğine şahit
olduğunda çok etkilenir ve üzüntüsünden yataklara düşer, annesinden nefret etmeye başlar.
Onu bir türlü affedemez ve bir müddet konaktan dışarıya çıkmayacak derecede psikolojik
çöküntü yaşar. Dış dünyayla olan bağlantısını tamamen keser. Bihbude ise onu ayakta
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tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Artık Refah için Bihbude bir öz anne gibidir,
hayatının her anında onu yanında görmek ister. Tahsin’le evlenmeyi bile Bihbude’nin
babasıyla evlenmesi şartıyla kabul eder.
Halide Edip’in romanlarında da geleneksel anneler ve modern kızları arasındaki uzaklık
dikkatleri çeker. Onun romanlarının ana temalarından doğu-batı çatışması anne ve kızları
üzerinden de yansır. Seviye Talip’te Fahir halasının kızı Macide’yle evlendikten sonra
İngiltere’de 3 yıl kalır ve dönüşünde Türk kadının eksikliklerini Batılı kadın modeli üzerinden
kurgulamaya çalışır. Ancak Fahir Avrupa’dan dönüşünde Macide ile aralarındaki uzaklığı
fark eder: “Ulusun donuk, sıralar arkasında hareketsiz kalanları! Onlar da sonunda uyandı mı?
Duvarlar arkasında bütün dünyaya ilgileri kocaları için olan kadınlar! O kocaların ruh
hallerine yabancı mı kalıyorlar? Zavallı kadınlar, ne kadar gevşek, ne kadar hareketsizdiler!”
(Adıvar, 1987: 13). Fahir Macide’yi istediği Batılı kadın modeline uygun yanına arkadaş, eş
ve çocuğunun annesi olması noktasında eğitmeye çalışır. “Macide’nin düşünce terbiyesi ile bu
kadar uğraşmam, millî ve sosyal bir ihtiyaç ve tecrübe üzerine kurulmuştu. Bu, bir ilerleme
şekli ki, duvarlar arkasında gelecek neslin terbiyesiyle başlıyor.” (Adıvar, 1987: 34). Fahir’in
bu tavrı Meşrutiyet dönemi aydınının kadını vatan imgesiyle birleştirmeleriyle paraleldir.
Vatanın gelecekteki kurtuluşu ancak kadınlara verilecek iyi eğitimle mümkün olacaktır. Fahir
de bu sebeple Macide’nin öğretmenliğine soyunmuştur. O gelecek nesli yetiştirecek,
kendisine de iyi bir eş ve fikir arkadaşı olabilecek kadını yetiştirmeye çalışır. Ancak
Macide’nin annesi önüne en büyük engel olarak çıkar. Evlerine gelen arkadaşlarını haremlikselamlık kuralına uymadan kadın-erkek karışık olarak ağırlamalarına sinirlenen halası
kıyametleri kopartır ve “-Sen bir Mösyö oldunsa, ben kızımı Madam yapamam!” (Adıvar,
1987: 35). diyerek Batılı yaşam şekline karşı çıkar. Macide ise bu kavga karşısında
doğduğundan beri her sözünü mutlak bir baş eğmeyle kabullendiği annesiyle Fahir arasında
kalır.
“(…) Bir kere sana arkadaş olabilecek bir kadın olmadığımı anladım. Yok, öyle
ağzımı kapatma, şaşırıyorum. Benimle evlenen yeğenim başka idi, Avrupa’dan
gelen kocam başka çıktı. Sen her şeyi başka görüyor, başka anlıyorsun.
Yetişmemizin akış yolları değişmiş. Ben sana uymak istesem annem güceniyor;
anneme uysam sen beni sevmeyeceksin. Sen bilmezsin, çocukluğumdan beri,
annemin her dediğini kabul etmeyi doğru bulmak yok mu, ondan zor
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vazgeçiyorum. Hatta bazen saçma bulduğum halde yine onun gibi düşünmekten
kendimi alamıyorum. Düşündüm, düşündüm, çıldıracağım… Sanıyorum ki biz
artık beraber…” (Adıvar, 1987: 40).
Fahir’in en büyük isteği ise ayrı bir eve çıkarak Macide’yi annesinden ayırmaktır. Böylece
annesinin etkisinden uzaklaşan Macide’yi istediği kadın haline daha çabuk getirebilecektir.
Fahir, Macide’ye modernleşmenin annesiyle bozuşmak anlamına gelmediğini, annesine karşı
saygılı ama bir o kadar da sağlam bir duruş sergilemesini, ilerlemenin ancak her insanın kendi
özel yaşantısını oluşturarak olabileceğini söyler. Çocukların anne ve babaya bağlı olarak
hayatlarını devam ettirmelerinin ilerlemeye engel olacağını ifade eder. Aslında burada
geleneksel Osmanlı toplum yapısında meydana gelen dönüşümün izlerini sürmek
mümkündür. Gelenekle bütünleşmiş yeniliğe açık olmayan bir anne, Batıyı görmüş ve
gelenekten kopmadan modernleşme arayışları olan bir damat ve annesiyle kocası ya da daha
genel bir deyişle geleneksellikle modernlik arasında bocalayan Macide arasında devrin
problemlerine ayna tutulmuştur.
Macide kocasını kaybetmeye başladığını anladığında modernleşmeden yana bir tavır sergiler
ve her şeyi bir yana bırakarak eline ne geçerse okumaya başlar. Fahir’in istediği kadın haline
gelebilmek için her şeyden kendisini soyutlar. Eviyle, kocasıyla hatta çocuğuyla dahi
ilgilenmez. Macide’nin bu değişimine karşı çıkan yine annesidir. “- Sanki bundan sonra hoca
olacak! Kadın kısmına bu ne imiş? Sanırım sadrazam (başbakan) bulamazlarsa onu
yapacaklar…” (Adıvar, 1987: 42). O kızının okumasını kabullenemez. Çünkü okumak
kadınlara farklı dünyaların kapısını açmaktadır. Değişim de tam bu noktada başlar. Kadınların
okuyarak, okudukları kitaplardaki

hayatları

kendi

hayatlarına uygulama

isteğinde

bulunmalarından dönemin aydınları kaygılanmışlardır. Çünkü okuduğundan etkilenen kadın
mevcut olan toplumsal işleyişe yeni açılımlar getirecek ve mevcut sistemin istediği kadın
kimliğinden uzaklaşmaya başlayacaktır. Bu sebeple Macide’nin annesi de kızının
okumasından endişelidir. Onun endişesi okumanın beraberinde meydana gelecek kültürel
kopuştan kaynaklanmaktadır.
Fahir’in ve okuduklarının etkisiyle değişim sürecine giren Macide adeta çocuklaşmıştır.
Macide’nin bu hali toplumsal anlamda modernizmi yeni algılamaya başlayan Osmanlı
kadınının henüz emekleme aşamasındaki halidir. Romanda da zaten Fahir sık sık Macide’den
“çocuk” nitelendirmesiyle söz eder. Bunun için çocuğunu bile ihmal etmesi de dikkat
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çekicidir. Çocuğu yanlış eğitmektense annelik rolünü babanın yüklenmesi daha iyidir. Bu
sebeple Fahir, Macide’nin bu döneminde oğluyla bizzat ilgilenir.
Halide Edip, Handan’da da benzer yaklaşımla kızların eğitimini baba, koca ya da erkek
öğretmenlere bırakır. Handan’ın annesi Sabire Hanım da tıpkı Macide’nin annesi gibi kocası
Cemal Bey’in kızlarını Batılı tarzda eğitmesinden memnun değildir. Cemal Bey’in kızları kısa
yeldirmeleri, serbest davranışları, hızlı İngilizce konuşmalarıyla çevredekilerin dikkatlerini
çekerler. Komşuları onları ‘yenidünya kızları’ olarak nitelendirirler. Cemal Bey Handan’daki
öğrenme kabiliyetini anladığında kızının eğitimiyle kendisinin yanı sıra ateşli bir İttihatçı olan
Nazım’ın da ilgilenmesini sağlar. Görüldüğü üzere modern kızların yetişmesinde anneler
henüz yeterli birikime sahip olmadığı için babalar kızlarının eğitimini üstlenmişlerdir.
4. Züppe Anneler
İlk dönem romanlarımızda dikkat çeken hususlardan biri de aşırı Batılılaşmayla yoldan çıkan
annelerdir. Tanzimat döneminden itibaren Batılılaşma sorunu aydın yazarların üzerinde
durduğu konulardandır. Tanzimat Fermanının ilanıyla topyekûn bir medeniyet değişimi
askerî, siyasi ve sosyal alanda etkisini göstermiştir. Ancak aydınlar Batı medeniyetini
kabullenişin ölçülü olması taraftarıdırlar. Bu sebeple aşırı uçta örneklerle Recaizade Mahmut
Ekrem Araba Sevdası’nda Bihruz’la, Ahmet Mithat Efendi Felatun Beyle Rakım Efendi’de
Felatun Bey etrafında devrin bu önemli problemini dile getirirler. Onlar aslında yenilikçi
yazarlar olarak kötü örnek üzerinden yanılsamayla ideal olanı vermeye çalışırlar. Bu durum
Türk romanında öncelikle erilleşememiş züppe erkekler etrafında işlenir. Sonrasında ise
Nurdan Gürbilek’in kadınsılaşma endişesi olarak adlandırdığı bu durum kitap okuyan kızlar
etrafında işlenir. Burada dikkat çekici nokta züppeleşme probleminin anneler üzerinden de
verilmiş olmasıdır. Örneğin Muallime’de Mahsul Bey’in alafranga yaşam tarzı en fazla Saadet
Hanım’ı etkilemiştir. Saadet üvey valide elinde, sevgi ve şefkatten uzak bir hayattan
birdenbire içine girdiği Mahsul Bey’in aşırı sevgisi ve alafranga yaşam tarzı karşısında ne
yapacağını şaşırır. O üvey validesinin ve görümcesinin ölmesiyle tamamen baskıdan
kurtularak serbest bir hayat içerisine düşer. Bu hayat tarzı ona yasak aşkın da kapılarını açarak
intiharına sebep olur. Saadet Hanım’ın bu alafranga halleri kızı Refah’la da ilişkilerini
olumsuz yönde etkiler. Saadet kızının âşık olduğu Süheyl’le yasak aşk yaşamaya başlar ve
Refah bu durumu öğrendiğinde anne-kız arasındaki ilişki bitme noktasına gelir. Türk
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romanında benzer ve belirgin bir örnek olarak Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanında Firdevs
Hanım çok dikkat çekicidir.
Firdevs Hanım küçük yaşında bir an önce istediği zengin hayata kavuşabilmek için Melih
Bey’le evlenir. Ancak bu evlenme ona istediği zengin hayatı vermez ve Firdevs Hanım
doyumsuzluğuyla gezinti yerlerinin gözde ismi olmaya devam eder. Kocasına olan saygısı ve
sevgisi her geçen gün azalır. Simone de Beauvoir İkinci Cins’te bu durumu şöyle dile getirir:
“Kocasını seven kadın duygularını çoğunlukla kocasınınkilere uydurmakta:
gebeliğini, kocasının bundan gurur duyuşuna ya da rahatsız oluşuna göre
sevinçle ya da öfkeyle karşılamaktadır. Kimi zaman çocuk bir bağı, bir evliliği
güçlendirmek üzere istenmekte ve kadın yavrusuna bu tasarılarını başarıya ya da
başarısızlığa götürüşüne göre bağlanmaktadır. Kadın kocasına düşmansa, durum
bambaşkadır: ya üstünde kocaya hiçbir hak tanımadığı çocuğu var gücüyle
sevmekte, ya da nefret ettiği adamın piçi sayıp alabildiğine nefret etmektedir.”
(Beauvoir, 1993: 126).
Firdevs Hanım da artarda doğan kızları Peyker ve Bihter’i kendisine ayak bağı olarak görür.
O kendisini iki kez anne eden kocasına düşman kesilir ve “Ömrüm sana çocuk yetiştirmekle
mi geçecek?” (Uşaklıgil ts: 16) sözleriyle kocasını aşağılar. Firdevs Hanım kızlarını kendisini
dış dünyadan kopartan unsurlar olarak görür: “Her anneden en ‘uyumlu’ anneden bile,
anneliği yaşamının merkezi yapması beklenir. Çoğu zaman çocuk, kadının dış dünyada
vazgeçmek zorunda kaldığı şeylerin yerine geçen tek şeydir.” (Firestone 1993: 68). Firdevs
Hanım kocasına ve kızlarına duyduğu öfkeyle eğlence mekânlarının gözde ismi olmaya
devam eder. Hatta Melih Bey onun yasak aşk mektuplarını bularak üzüntüden vefat eder.
Annesinin bu hallerine ise en çok Bihter kızmaktadır. Bihter genç kızlığa adım attıktan sonra
Firdevs Hanım’la çatışmaya başlar. “Anneleri yaşlanırken, genç kızların bedenlerinin taze
güzelliği daha da belirginleşir. Özellikle anne menapoza yaklaşıyorsa, ortaya çok büyük bir
rekabet duygusu çıkar.” (Beauvoir, 1993: 61) Bihter’in gençliği ve güzelliğine karşılık
Firdevs Hanım yaşlanmaya başlamış ve eski güzelliğini kaybetmiş, bir de Peyker’in çocuğu
olmasıyla tüm bunlara kendince çözüm yolları aramaya başlamıştır:
“Büyükanne!..
Melih Bey takımının içinde kadınlar anne bile zor olurken, büyükanne olmak
onun için bir aşağılık şey, bir ayıp niteliğindeydi. Şimdiden buna bir çıkar yol
13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

düşünüyor, saçlarının beyazlığı ile yüzünün haraplığına bir onarım önlemi
bulduktan sonra büyükanneliğe de bir şey icad etmek istiyordu.” (Uşaklıgil, ts:
12).
Firdevs Hanım için asıl kırılma noktası ise zengin ve yakışıklı bir adam olan Adnan Bey’in
Bihter’e talip olmasıyla başlar. O aslında Adnan Bey’i kendisine eş olarak uygun
görmektedir.
“Peyker, Adnan Bey için:
‘-Evet, gözlerini Bihter’den ayırmıyor;’
Cümlesiyle onun yüreğini burmuştu. Demek bunu da elinden Bihter alacaktı. Peyker’den
sonra Bihter?.. Bu iki kız onun gözünde birer dişi düşman, onu böyle elinden umutlarını ala
ala öldürecek birer düşmandı.” (Uşaklıgil, ts: 18). Artık Firdevs Hanım için her iki kızı da
birer düşmandır. Peyker onu büyükanne yaparak gençliğini elinden almıştır. Bihter ise zengin
bir adamla yapacağı evlilik hayalini elinden almıştır. Firdevs Hanım kendi sahip
olamadıklarına Bihter’in sahip olmasını kabullenemez. Beauvoir annenin kızına yüklediği
anlam ve bunun aksinin ortaya çıkma durumunu şöyle açıklar:
“Küçük bir kızsa tam anlamıyla anasının eline bırakılmıştır; bu da, ananın kız
üstünde daha çok hakkı olduğunu sanmasına yol açmaktadır. Ana-kız ilintileri
daha bir dramsaldır. Ana, kızını seçkin sınıfın üyesi olarak görüp saymaz: kendi
imgesini arar onda. Kendi kendisiyle ilintisinin bütün iki anlamlılığını kızına
yansıtır; ve bu başka ben’in başkalığı ortaya çıkınca, ihanete uğramış hisseder
kendini.” (Beauvoir, 1993: 154).
Bihter’in annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Adnan Bey’le evlenmeyi kabul etmesi
Bihter’le Firdevs Hanım arasındaki hiçbir zaman sevgi ve saygı üzerine kurulamamış anne kız
ilişkisinin tamamen kopmasına neden olmuştur. Bihter’in Adnan Bey’le evlenmesini Firdevs
Hanım kendisine ihanet olarak nitelendirir. Kızının kendisinden bağımsızlaşarak özerkliğini
ilan etmesi ve başka bir varlık haline dönüşmesini kabul edemez. Bihter ise bu evliliği sadece
annesinin kızı olmak istemediğinden kabul etmiş ancak yaptığı bu yanlış evlilik onun annesi
gibi olmasına engel olamamıştır.
“Sonunda Firdevs Hanım’ın kızı olmuştu. Evet, yalnız onun için gitmiş, bu
adamın kollarında kirlenmiş bir kadın olmuştu. Başka bir sebep bulamıyordu.
Demek onun kanında, kanının en küçük parçacıklarında bir şey vardı ki onu
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böyle sürüklemiş; sebepsiz, özürsüz Firdevs Hanım’ın kızı yapmıştı. Bütün bu
günahın bu kirin sorumluluğunu annesine yöneltiyordu. Bu kadına bir düşmandı,
ondan iğreniyordu, kendisini bu kadının kızı yapan alınyazısına küsüyordu.”
(Uşaklıgil, ts: 194)
Bihter çocukluğundan itibaren babasının kızı olmak istemiştir. Hatta fiziken dahi annesi
yerine tıpkı Peyker gibi babasına benzemek ister. Bu durum Freud’un electra kompleksiyle
örtüşmektedir. Bu kurama göre kız çocuklarının anneleriyle aralarındaki ilişki şöyle
değerlendirilir:
“Electra Kompleksi tersine dönmüş Oidipus Kompleksi’dir. İç içe girdiği hadım
edilme kompleksiyle birlikte Elektra kompleksi şöyledir: Kız çocuk da, tıpkı
erkek çocuk gibi, annesine bağlı olarak başlar yaşama. Beş yaşına doğru, penisi
olmadığını görünce kendisini hadım edilmiş hissetmeye başlar. Bunu ödünlemek
için, babasının aklını çelerek onunla bir olur ve annesine karşı bir yarışmaya
başlar; bunun sonucu olarak da ona karşı bir düşmanlık duygusu geliştirir.”
(Firestone, 1993: 63).
Bihter’in Adnan Bey’le yaptığı bu evlilik de babasıyla kendisini özdeşleştirmesi nedeniyle
kendisinden yaşça büyük bir erkeği tercih sebebi olarak düşünülebilir. Electra kompleksinde
kızların kendilerini babalarıyla özdeşleştirmeleri babaları yaşındaki erkeklere de yönelme
nedenleri arasındadır. Burada da Bihter olmayan babası yerine kendisini annesinden
uzaklaştıracak bir vasıta olarak gördüğü Adnan Bey’le evlenmekten çekinmez.
SONUÇ
Modernleşme sürecinde değişen toplumsal dinamikler kadın ve kadınlıkla ilgili rolleri de
değişime uğratmıştır. Kadın; iyi eş ve iyi anne olma gibi görevlerle modernleşme projesinin
baş aktörü olmuştur. Dolayısıyla toplumsal ilerleme kadınlıkla ilgili meselelerde kat edilen
mesafeyle paraleldir. Bu sebeple dönemin aydın yazarları kadın ve kadınlıkla ilgili meseleleri
makalelerinin yanı sıra edebî eserlerinde de işlemişlerdir. İlk dönem romanlarımızda anne ve
anne kimliğinin etrafında toplumsal meselelerin işlenmesi dikkat çekicidir. Özellikle
kadınların henüz toplumsal hayat içerisinde görünmediği geleneksel hayatın devam ettirilme
sürecinde anne kimliği modernizmin karşısına geleneğin temsilcisi olarak çıkar. Bu sebeple
romanlarda modern kızların karşısına geleneğin temsilcisi rolünü olumsuz örneklem
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üzerinden yüklenmiş annelerin yerleştirilmesi dikkat çekicidir. Modernleşme sürecinde
anneler kızlarının önündeki en büyük engelken, modern babalar kızlarının destekçisidirler.
Modernleşme dönemi romanlarında anne kimliğinin olumsuz fonksiyonunu daha da
belirginleştiren konu eğitimsizliktir. Eğitimsiz anneler bir yandan kızlarının modern hayata
uyumunu engellerken diğer taraftan babasız oğullarını yanlış yönlendirirler. Dolayısıyla
anneler ya eğitimsiz kimlikleriyle çocuklarının bir şekilde felaketine yol açarlar ya da
Batılılaşmayı yanlış algılayarak kendi felaketlerini hazırlarlar. Bu sebeple Tanzimat’ın yetim
oğullarI ve modern kızları eğitimsiz annelerin karşısında geleneksel hayata direnirler ya da
modern hayatın gerekliliklerini yanlış anlarlar.
İlk romanlarımızda anne kimliğinin olumsuz örnekler üzerinden verilmesi bir anlamda
modern toplumun oluşturulma sürecinde gelenekselin gücünü kırmak ve Batılılaşmanın da
ölçülü olmasını sağlamak amacıyladır. Cahil ya da züppe anneler örneği üzerinden yazarlar
doğru olanı vermeye çalışmışlardır. Böylece ilk romanlarımızda olumsuz anne örnekleriyle
yanlış yönlendirilen ve felakete uğrayan çocuklar üzerinden hedeflenen modern toplumun
çizgileri de belirginleştirilmeye çalışılmıştır.
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HAK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK BAĞLAMINDA ROUSSEAU

Aysel DEMİR∗
Öz
Bu çalışmada, Rousseau’nun genel istenç kavramının doğa durumu, toplum
sözleşmesi ve özgürlük kavramları üzerine etkisi incelenmiştir. Buna göre Rousseau, gerçek
özgürlüğün doğa durumunda olduğunu, ancak uygarlığın gelişiyle insanların özgürlüklerini
kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etmektedir. Rousseau için, bu durumdan
insanın kendini kurtarması ve özgür olması; genel istençle bir araya gelerek bir toplum
sözleşmesine taraf olunmasıyla ancak mümkün olabilir. Bununla birlikte, özel istençlerin bir
araya gelerek genel istenci oluşturmasının, ortak noktada buluşma bağlamında, oldukça zor
olduğu ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rousseau, Genel İstenç, Doğa Durumu, Toplum Sözleşmesi, Özgürlük

ROUSSEAU, IN THE CONTEX OF RIGHT, JUSTICE AND FREEDOM
Abstract
In this study, the effect of general will is analyzed on the state of nature, social
contract and freedom. Rousseau belived that real freedom realized in the state of nature.
Accordingly, people came to face to face losing their freedom because of

appearing

civilization. According to Rousseau, if people want to self-rescue and want to be free, then
they should come together and make a social contract through the general will. However, it is
stated that it is quite difficult to come together of individual wills for general will.
Key Words: Rousseau, General will, State of nature, Social contract, Freedom
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Hak, Adalet ve Özgürlük Bağlamında Rousseau
Rousseau, insanları düşünceleriyle peşinden sürüklemiş, olması gereken bağlamında;
hak, adalet, özgürlük üzerine düşünceleriyle tarihe damgasını vurmuş bir toplum
yorumcusudur, bir toplum sözleşmesi kuramcısıdır ve nihayetinde bir ahlakçıdır! Rousseau,
bireylerin özgür ve eşit bir biçimde genel istenç ile bir araya gelip, siyasi bir işbirliği
içerisinde bir sözleşme aracılığıyla toplumsallaşmasının gerekliliğini vurgulamaktadır, çünkü
koşullar böyle bir durumu zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, özellikle genel istenç kavramı,
Rousseau’nun siyaset felsefesinde, doğa durumundan toplum sözleşmesine geçişte, özgürlüğe
adım atılmasını sağlayan en temel kavramdır. Dolayısıyla, bu kavramın işleyiş aşamasına
bakmak gerekmektedir.
Rousseau, diğer birçok düşünürün iddia ettiğinin aksine, doğa durumunda bireylerin
gerçekten özgür olduğunu, onları sınırlayacak hiç bir şeyin olmadığını ve asıl gerçekliğin
doğa durumunda yaşandığını bildirmektedir. Doğa’nın yaratıcının elinden çıkan her şey gibi
mükemmel olduğunu, ancak bunun insanın elinde param parça olup, bozulduğunu iddia
etmektedir (Rousseau, 2003:23).

Rousseau’ya göre, toplum ve devlet öncesi dönemde

insanlar; özgür, eşit ve mutlu bir yaşam sürdürmektedirler. Ama özel mülkiyetin ortaya çıkışı
bütün dengeleri alt üst etmiş, insanın insana bağımlılığı da bir anlamda köleliği getirmiştir.
Özellikle, özel mülkiyet sorunun ortaya çıkmasıyla sermayeyi elinde bulunduran
zengin kesim, yoksul kesimle aralarında çıkan çatışma sonucunda oluşan kaos durumunu,
kendi lehlerine çevirmek için ve var olan mülkiyetlerini korumak için bir güce ihtiyaç
duymuşlardır. Yoksullarla aralarında oluşan çatışma sonucunda, bir sözleşme etrafında
birleşme istekleriyle, toplum sözleşmesinin temelleri atmışlar ve böylece, devletin
kurulmasına ortam hazırlamışlardır. Zengin kesimin, kendi çıkarına kurulmasına yol açtığı
devlet ve yasalar, görünürde herkesin can ve mal güvenliğini sağlıyor gibi gözükmesinden
dolayı, diğer bireylerin kolayca ikna edilmesine yol açmaktadır. Ayrıca, sermaye sahibi
zengin kesim, yoksulların bir kısmını kendi mülklerini korumakla görevlendirip, onlara
sorumluluklar vererek kendilerini güvence altına almaktadır. Böylece de zengin özel mülk
sahipleri, yapmak istediklerini kolayca gerçekleştirme imkânı bulmaktadır.
Rousseau, uygar toplumun kuruluşunu şu cümleyle ifade eder: “Bir toprak parçasının
etrafını çitle çevirip ‘Bu, bana aittir!’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk
2
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insan, uygar toplumun gerçek kurucusu oldu” (Rousseau, 2004:123). Buna göre, doğa
durumunda var olan sınırsız özgürlük; özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla bozulmuş, eşitsizlik
ve insanın insana bağımlılığı doğmuştur. Rousseau doğa durumundan çıkıp, uygar bir
topluma girişte tarafların yozlaştığına işaret eder, çünkü “Onlar, doğa durumunda sahip
oldukları diğer erdemlerin de kaynağı olan merhamet duygularını bastırmaya zorlanmışlardır.
Uygarlık: rasyonel, hesap yapan, bencil bir azınlığın, çoğunluğa karşı yaptığı bir komplonun
sonucudur” (Kymlika, 2006:290). Rousseau’ya göre, doğa durumundaki vahşi insanın ilkel
ve yalnız yaşamı, uygarlığın yarattığı konforlu ortamdan çok daha iyidir (Rousseau,
2004:112). Vahşi insan, iyinin ve kötünün ne olduğunu bilmediği için henüz iyi veya kötü
değildir; masum, özgür ve bağımsızdır (Yalvaç, 2007:17).

Uygar toplum, insanların birlik,

barış, özgürlük ve eşitlik içinde birlikte yaşadıkları doğal bir durumdan; birbiriyle rekabet
eden, kendini düşünen bir varlığa dönüştüren, diğer insanlara bilinçli olarak zarar verebilen
bir eşitsizlik durumuna geçtikleri bir alandır. Dolayısıyla, sözde uygar olarak ortaya çıkan bu
toplum, insanların özgürlüklerinin elinden alındığı ve keskin eşitsizliklerin egemen olduğu bir
düzenden başka bir şey değildir.
Bu nedenle, herkesin ortak istençle birleşeceği bir toplum sözleşmesinin yapılması bir
zorunluluk gibi gözükmektedir. Rousseau, yaşanılan dönem için en uygun çözümü toplumsal
bir sözleşme eşliğinde, herkesin eşit sayılacağı bir düzen kurulmasında bulmuştur. Bu
bağlamda Rousseau, toplum sözleşmesinin gerçekte şu soruna çözüm bulacağını iddia
etmektedir: “Üyelerinden her birinin canını, malını tüm ortak gücüyle savunan ve koruyan
öyle bir katılım, bir toplum biçimi bulmalı ki, her birey bir yandan başkalarıyla birleşmiş
bütünleşmişken, öte yandan yalnızca kendine boyun eğsin ve eskisi kadar özgür kalsın!”
(Rousseau, 1993: 25).
Rousseau’nun amacı, genel istencin kendini gerçekleştirebileceği bir toplum düzeni
kurmaktır. Toplumsal sözleşme

aracılığıyla düzenin sağlanması, insanları devlete

bağlamaktadır. Bununla birlikte, devletin devamlılığı için gereken şey ise halkın ortak
yararına genel bir istence sahip olmaktır. Toplumsal düzen, özgürlükleri korumak için yasaya
boyun eğmeyi gerekli kılmaktadır. Ama bu sözü edilen yasa, herkesin istencini temsil ettiği
ölçüde ancak mümkün olabilir. Böyle olduğu takdirde, insan yasaya uymakla kendi istencine
de uymuş olacaktır ve kendi istencine uyan insanın da özgürlüğü kaçınılmaz olacaktır.
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Rousseau’nun vurguladığı bu istenç, yasama ve yürütmenin tek kaynağı olup, ortak
istençle hareket eden yurttaşların oy kullanmalarıyla belirlenmektedir. Bu oylamada, her ne
kadar çoğunluğun iradesine üstünlük tanınsa da, bu genel istencin kullanıldığı anlamına
gelmemektedir. Genel istenç, halkın tümünün veya çoğunluğunun yönetime sahip olduğu
demokratik yönetimlerde anlam bulacaktır. Rousseau’ya göre, gerçek demokrasiler, halkın
kolayca bir araya gelebilecekleri ve her bir yurttaşın diğerini kolayca tanıyabileceği kadar
küçük olmalıdır.1 Ancak böyle devletlerde halkın yönetimde söz sahibi olarak, kendini
gerçekten temsil etmesi mümkündür ve genel istenç, özel bir çıkara olanak vermeden tam
olarak yansımasını bulmuş olur.
Rousseau’nun düşüncesinde, istence anlam kazandırarak tarafları birleştiren, kamu
yararına olan ortak çıkardır. Ortak çıkar ile adalet uyuşur ve ortak görüşmelere hak duygusu
katar. Bu bağlamda, her zaman doğru ve haklı olan genel istenç, tüm özel istençleri dışlar ve
sadece kamu yararına yönelir. Rousseau için, özel istenç bireye işaret ederken, genel istenç
yurttaşa işaret eder ve anlaşılacağı üzere, birey olmakla yurttaş olmak birbirinden ayrı
şeylerdir. Genel istençte yurttaş; kişisel görüşlerini ve çıkarlarını bastıran, kendini bütünün
ayrılmaz bir parçası olarak gören ve salt ortak iyiliğe yönelen bir kimse olarak tanımlanır.
Buna göre, devleti ortak iyiliğe yönlendirmek genel istencin işidir ve genel istencin
uygulanmasına da egemenlik denir.
Bu noktada,

Rousseau’nun egemenlik anlayışının, “doğa durumunda özgürlüğün

olmadığı, bir kaos ortamının bulunması ve bu durumdan kurtulmak, kendilerini koruma altına
almak için bireylerin egemen bir gücün altına girmeleri gerektiğini” düşünen T. Hobbes ve J.
Locke’dan farklı olduğunu görürüz. Bu iki düşünür için egemenlik, halktan egemene geçiş
1

Bu anlamda Rousseau, devlette herkesin birbirini tanıması düşüncesinden hareket etmektedir. Savunduğu
düzenin gerçekleşebilmesi için; ilkin, yurttaşlar aynı soydan gelecek, çıkarları ortak olacak, kökleşmiş kör
inançlar olmayacak, herkes birbirini tanıyacak, zengin ya da yoksul olmayacak, bireyler kendi kendine
yetecektir. Kısacası, kurulacak olan, eski bir ulusun dayanıklılığıyla yeni bir ulusun uysallığını birleştiren bir
ulus olmalıdır. O, Korsika adasının bu özelliklere sahip olduğunu düşünür. Diğer bir ifadeyle, Rousseau’nun
tanımladığı biçimde, sosyal dayanışmanın güçlü olması için herkesin birbirini tanımasına, akrabalık ve dostluk
ilişkilerinin gelişmesine gerek vardır. Bu koşulların olduğu toplumda, yüz yüze ilişkiler ön planda olur, ki bu da
karar alma süreçlerinde, halkın azınlık ve çoğunluk biçiminde, iki keskin karşıtlık içinde bölünmesini imkânsız
kılacaktır, çünkü bu kent devleti, türdeş bir toplum olduğu için günümüz ulus devletlerinden farklı olarak, içinde
dinsel, etnik, kültürel farklılıklar barındırmaz (Uygun, 2003:146). Onun düşlediği devlet, Yunanlıların şehir
devletleri ya da Cenevre’ye benzeyen küçük anlaşma devletidir (Thomson, 2006: 128), Elbette, Rousseau’nun
bu düşüncesini incelerken, kendi içinde bulunduğu yaşam koşullarını ve yaşadığı çağın getirdiği bakış açısıyla
hareket ettiğini göz ardı etmemeliyiz.
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şeklinde ilerlemektedir. Örneğin Hobbes’da halk, bir egemen yaratır ve bütün iktidarı ona
devreder. Egemenin hâkimiyeti, uygulayanla özdeştir. Locke’ın toplum sözleşmesinde ise
halk, sınırlı amaçlar için sınırlı bir yönetim meydana getirir. Ancak Rousseau’ya göre,
kesinlikle halktan egemene geçiş şeklinde bir egemenlik aktarımı söz konusu olamaz ve
olmamalıdır da! Egemenlik,

tamamıyla halka aittir ve orada da kalmalıdır. Rousseau,

egemenlik kavramını yalnızca yasa yapma yetkisi olarak kullanmıştır, çünkü egemenin elinde,
yasama gücünden başka bir yetki yoktur ve o, sadece yasalarla iş görmektedir.
Rousseau’ya göre, genel istenç, ancak ve ancak demokratik bir ortamda uygulanabilir.
Bu anlamda, Rousseau, tek bir devlet biçimi olduğunu ama farklı hükümet biçimlerinin de
onaylanabileceğini düşünmektedir. Bu halkın egemen olduğu tek devlet biçimi; demokrasi ya
da cumhuriyettir. Bunun dışındaki diğer siyasal örgütlenmeler, kamusal yararı gözetmediği
için devlet adını almaya layık değildirler. Eğer bir yönetim, yasaları kendine temel alıyorsa o
zaman meşrudur.

Cumhuriyette halk, temel yasaları yapar, halk meclisi aracılığıyla da

egemenliğini kullanır. Ancak, toplumun temel yasaları yapılırken, halk, tüm yurttaşların
oluşturduğu bir meclis aracılığıyla iradesini doğrudan ifade etmelidir.
Rousseau, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde, “toplumu oluşturacak üyelerden her
birini, bütün üyelerin ortak güçle savunup koruduğu bir toplum yapılanması bulunması
gerektiğini ve burada, her insanın hem diğer üyelerle birleştiği halde yine kendi buyruğunda
kalabildiği hem de doğa durumundaki kadar özgür olabildiği” bir duruma işaret etmektedir
(Rousseau, 1993: 25).
Rousseau, eğer toplum içinde kötülüğe engel olmak istiyorsak bireyin yerine yasayı
koyarak, genel istenci kişisel istence egemen kılmamız gerektiğini düşünmektedir. Böylece
ona göre, doğal durumun iyi yönleri ile toplumsal durumun iyi yönleri birbirleriyle
kaynaştırılabilir. İnsan kötülükten, özgür istencini kullanarak kurtulma olanağına sahiptir. O
halde, ilkel durumun süremeyecek bir durum olduğunu söylemek mümkündür.
Rousseau, toplumsal sözleşmenin amacını, sözleşmeyi yapanların korunması olarak
belirler. Doğa durumu artık sürdürülemeyeceği için yapılması gereken şey, sözleşme
yapmaktır. Rousseau’ya göre, “Başkalarının zararına kendi yaşamını korumak isteyen,
gerektiğinde yaşamını onlar için gözden çıkarmalıdır. Ayrıca, yurttaş yasanın ‘Atıl!’ dediği
tehlike üstüne yargı yürütemez artık ve hükümdar da: Devlet için çıkar yol senin ölmendir,
5
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dediği zaman, yurttaş ölmek zorundadır, çünkü o zamana kadar güvenlik içinde yaşadıysa, bu
koşulun gölgesinde yaşamıştır ve artık yaşamı yalnız doğanın bir nimeti değil, devletin
koşullu bir armağanıdır.”
İşte bu noktada bireyler, bir toplum sözleşmesi etrafında kendi istenciyle kendini
yasalara bağlamakla yeniden özgür olur. Kısaca Rousseau, toplum sözleşmesi ile bir araya
getirdiği insanları, doğa durumundaki kadar özgür olmalarını sağlayacak şeyin genel istençle
eylemek olduğunu bildirir. Oybirliğiyle yapılan sözleşmede, herkes kendi özgür istenci ile
toplumu ve devleti yaratacak yasaları belirleyecektir. Ortaya çıkan kolektif bütünün istencine,
bazı koşulları taşımak kaydıyla, genel herkes uymakla yükümlüdür. Her yurttaş genel istencin
oluşumuna bizzat katılacağı için toplumu yöneten yasalar bu istencin ürünü olacaktır (Uygun,
2003:137-138).
Toplum sözleşmesinin özünü oluşturan genel istenç, kamusal yarara yönelik olup,
hiçbir zaman değişmez, bozulmaz ve yok edilemez. Genel istenç, herkesin eşitliği ile
özgürlüğünü dile getirir. Bununla birlikte, genel istenç, her zaman doğru ve kamusal yarara
yönelik olmasına rağmen, onu yöneten kafalar ne yazık ki her zaman aynı ve aydın değildir.
Dolayısıyla, buradan halkın kararlarının her zaman aynı doğrultuda olacağı sonucu çıkartmak
hatalı olacaktır. İnsan, her zaman kendi iyiliğini ister, ama kendi iyiliğinin tam olarak ne
olduğunu ve nerede bulunduğunu her zaman kestiremez. Bu nedenle, halkın çoğunun zaman
zaman aldatılma ihtimali vardır. Bu durumda yapılacak şey; halkın sağlıklı karar vermesi için,
yasa metnini hazırlayacak, kamu yararını görebilen üstün zekâlı görevliler bulmaktır ki onlar
da yasa metinlerini bilgelikle kaleme alan görevliler olmalıdır (Rousseau, 1993: 39). Kısaca,
Rousseau’nun savunduğu, bilge kişilerin yönetimidir. Rousseau yönetimde üç aygıt tanır:
Yasacı, egemen varlık ve hükümet. Egemen varlık, toplum sözleşmesini yaparak, bütün
varlığını ve bütün gücünü genel istemin buyruğuna veren halk üyelerinin birliğidir.
(Rousseau, 1993: 26).
Rousseau, genel istençle bir birleşimin olması sonucu ortaya çıkan özgürlüğü, insan
niteliğinin önemli bir parçası olarak görür ve özgürlüğünden vazgeçmenin insan olma
niteliğinden, insanlık haklarından vazgeçmekle aynı olduğunu düşünmektedir (Rousseau,
1993:20). Rousseau, özgürlük sorununu, doğal durum ile toplumsal durum bağlamında ele
alarak çözmeye çalışmaktadır, çünkü doğal durumdaki özgürlüğümüz ile toplumsal
6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

durumdaki özgürlüklerimiz birbirinden farklıdır. Bu anlamda, Rousseau, “insanın toplum
sözleşmesiyle yitirdiği şey, doğal özgürlüğü ile isteyip elde edebileceği şeyler üzerindeki
sınırsız bir haktır. Kazandığı şeyse, toplumsal özgürlükle, elindeki şeylerin sahipliğidir”
şeklinde bir ifadede bulunur ve şöyle devam eder: “Bu denkleştirmede yanılmamak için,
sınırını kişinin gücünde bulan doğal özgürlüğü halkın oyuyla sınırlı toplum özgürlüğünden;
kaba gücün ya da ilk oturma hakkının bir sonucu olan elde bulundurmayı, gerçek bir yetiye
dayanan sahiplikten ayırt etmek gerekir… Yani insanın toplum halinde elde ettiklerine, insanı
kendi kendisinin efendisi yapan manevi özgürlüğünü ekleyebiliriz: Çünkü salt isteklere
uymak kölelik, kendimiz için koyduğumuz yasalara boyun eğmekse özgürlüktür” (Rousseau,
1993:30).
Özgürlüğün genel istençle gerçekleşeceğini düşünen Rousseau, yurttaşların genel
istenç tarafından yönetilmeye rıza göstermekle, onun kendine has kuralları tarafından
yönetilmeye de razı oldukları anlamına geldiğini vurgular. Bu nedenle, genel istencin hükmü
altında yaşayan herkes, gerçekten özgürdür. Bu özgürlük, aynı zamanda ahlakidir, çünkü
özgürlük, kendi kendini dayatan adil bir yasaya itaat etmekten oluşur. Rousseau’ya göre,
gerçek özgürlük; herkesin sadece kendisinin seçmiş olduğu yasaya itaat etmesidir
(Tannenbaum-Schultz, 2007:303).
Rousseau’nun meşru devlet anlayışının odak noktası; genel istenç sonucunda ortaya
çıkan özgürlüktür ve Rousseau, özgürlüğün elde edilebilmesi için eşitliğin de zorunlu
olduğunu savunur. Bununla birlikte, Rousseau, yine de sadece eşitlik arayışı içinde
olunmaması gerektiği konusunda ısrar etmektedir.
Bütün bu söylenenler ışığında, doğa durumu, toplum sözleşmesi, genel istenç ve
özgürlük kavramlarının Rousseau için, birbiriyle ne kadar bağlantılı kavramlar olduğu açıktır.
Rousseau, bu kavramların yerleştirilmesinde, eğitimin esas olduğunu düşünmektedir. Halkın
ortak bir düşüncede birleştirilip düzenin sürdürülebilmesi için Emile adlı ederinde eğitimin
gerekliliğini vurgulamaktadır. Eğitim sayesinde, halkın aydınlanması ve genel istence
yönelimi sağlanır ve böylece halk kolayca kandırılamaz, kimseye aldanmaz ve artık genel
istençten yana iyi yönde kararlar almaya başlar. Emile adlı eserinde Rousseau, bireyin
eğitimini baştan itibaren ele alarak, iyi istencine sahip kişilerin nasıl yetiştirileceği konusunda
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bilgiler vermektedir. Bu sayede, sözleşmeyle düzenin sağlandığı toplumda, doğru eğitimle
genel istence uyumlu, özgür bireyler yer almaktadır.
Sonuç
Rousseau, Toplum Sözleşmesi adlı eserine, “insan özgür doğar, oysa her yerde zincire
vurulmuştur” sözleriyle başlar ve bu durumun nasıl meşrulaştığını inceleyeceğini belirtir.
Yapmaya çalıştığı şey; insanların doğa durumundaki kadar eşit ve özgür oldukları bir toplum
ve devlet düzeni kurmaktır. Bunun yolu da bütün yurttaşların bizzat yasama yetkisini
kullandığı doğrudan demokrasiden geçmektedir. Rousseau, bütün irade ve istençlerin ortak
noktada buluşup anlam kazanacağı, siyasi bir yapı kurmak istemektedir.
Rousseau’da halkın istenci, kuramın odak noktasıdır. Onun bütünlükçü demokrasi
kuramı, dozu ayarlanmış birçokluğun katılımını ve hiçbir bireyi dışarıda bırakmadan, herkesin
yasa yapma sürecine katılımını öngörür.
Rousseau, doğa durumunun gerçek özgürlük alanı olduğunu iddia ederek, özgürlükten
vazgeçmenin insanlıktan vazgeçmek anlamına geldiğini düşünmektedir. Bununla birlikte, biz,
doğal durumdan uygar toplumsal duruma geçerken zorunlu olarak doğal özgürlüğümüzü
yitiririz. Bu noktada, Rousseau, temel sorunun; uygarlığın doğal özgürlüğü ortadan
kaldırırken, onun yerine geçebilecek daha kapsamlı bir özgürlük getirememiş olmak olduğunu
düşünmektedir. Bu anlamda, Rousseau, sözleşme aracılığıyla doğal eşitliği ortadan kaldırmak
yerine, doğanın insanlar arasına koyduğu maddesel eşitsizliği kaldırıp, yerine manevi ve haklı
bir eşitlik getirir. Bu sözleşmede insanlar, güç ve zekâ bakımından değilse bile, sözleşme ve
hak hukuk yoluyla eşit olurlar (Rousseau, 1993:34).
Bununla birlikte, ne yazık ki Rousseau’nun düşüncesinde yer alan istencin ortaya
çıkması ve çıkarların ortak noktada birleştirilmesi sürecinde, birçok özel iradenin bir araya
gelerek genel bir istenç ile hareket etmesi oldukça zor gözükmektedir.
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TÜRK SİNEMASINDA ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMSAL VE İDEOLOJİK
BOYUTTA ELE ALINMASININ FİLMLERE YANSIMALARI

Yrd. Doç. Arif Can GÜNGÖR∗
ÖZ
Günümüz dünyasının önemli sorunlarının başında çevre sorunları gelmektedir. Çevre
sorununun temel bir sorun olması ise gerek dünyamızın gerekse insan, hayvan ve bitki
varlığının sürdürülmesi noktasında ortaya çıkmaktadır. Yani çevre felaketi insanlığın
felaketidir. Dolaysıyla insanları varlıklarını tehdit eden bu felaketlere karşı uyarmak, doğru
bilinçlendirmek her zaman olduğu gibi kitle iletişim araçlarının özellikle de görsel-işitsel
etkin bir araç olan sinemanın görevi olmuştur. Bu makalede çevre sorunlarının görsel-işitsel
bir bağlamda Türk Sineması’na nasıl yansıdığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Türk
sinemasında içerik olarak doğayı ve çevreyi kullanan bir çok film yapılmış olmasına karşın
çevre olgusunu ve çevre felaketlerini toplumsal, kültürel ve ekonomik temelli bir sorun olarak
ele alan üç film tespit edilerek incelenmiştir.; Tanrı’nın Bağışı Orman, Tuzak ve Manisa
Tarzanı yapılan analizlerde Türkiye’deki çevre sorunlarına ve felaketlerine yaklaşımın basit
bir “çevre kirliliği” sorunundan öte ideolojik boyutta toplumsal bir sorun olarak bu filmlerde
nasıl işlendiği gözler önüne serilmiştir.
Anahtar Kelime: Türk Sineması, Ekoloji, Çevre, Yeşilçam.
THE REFLECTIONS TO FILMS OF TAKING A MATTER İN THE SOCIAL
AND IDEOLOGIC CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS
IN TURKISH CINEMA
ABSTRACT
One of the most important problems of today's world is the environmental problems. That the
environmental problem is a main problem can be seen in both the animals' and plants' struggle
for existance. Therefore an environmental disaster is humanity's disaster. For this reason,
warning people about these disasters which threaten their lives has become the responsibility
of the mass media, especially,an effective visual-auditory tool, the cinema. In this article, the
main aim has been to show how environmental problems projects itself on Turkish Cinema ,
in a visual-auditory context. Although a lot of movies have been produced that use nature and
environment as their contents in Turkish Cinema, three movies have been chosen and
analyzed which deals with the understanding of environment and environmental disasters as
social,cultural- and economic-based problems.In the analysis of Tanrının Bağışı:Orman”
(God’s Gift: The Forest), “Tuzak” (The Trap) and “Manisa Tarzanı” (Tarzan of Manisa) it has
been presented showed that the approach to the environmental problems and disasters in
Turkey is more of a social problem of ideological structure rather than a simple problem of
“environmental pollution”.
Key Words: Turkish Cinema, Ecologie, Yeşilçam, Environment
∗
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GİRİŞ
Acımasız, sorumsuz ve ölçüsüz bir sanayileşme ve iktidar yarışı geçmişten günümüze kadar
belli süreçlerden geçerek bugün insanoğlunun yeryüzünde yaşam alanına ilişkin en ciddi
tehdit unsurunu meydana getirmiştir. Bu tehditlerden en önemlisi çevre sorunlarının artık
birer çevre felaketine dönüşmesidir. Çevre felaketlerinin ürkütücü boyutlara ulaştığı
günümüzde çevre bilinci dünya üzerindeki en önemli kavram olmuştur. Çünkü çevre demek
“sürdürülebilir yaşam” yaşamın sürdürülemediği, insan varlığının devam etmediği bir evrende
her şey ikinci plana düşecektir. Bu sebeple kitlelerde çevre bilinci oluşturmak, doğal yaşamın
korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak konusunda en önemli görev
geçmişte olduğu gibi bugün de kitle iletişim araçlarına düşmektedir. Kitle iletişim araçları
içerisinde ise en etkili olanlardan birisi sinemadır.
Aslında çevresel felaketlerin birikim süreci sanayi devrimiyle başlamıştır. Çünkü çevresel
sorunların ortaya çıkışındaki en önemli sorunlardan endüstrileşme ve göç yani kırsal alandan
kentlere giden insanlar yüzünden dünya üzerindeki kentlerin nüfusunun artması olmuştur.
Tüm bu sosyal yapının dayattığı kurallar yani kapitalist zihniyet her ne pahasına olursa olsun
verimlilik, üretim, kalkınma üzerine temellenmiştir. Kısa sürede gerçek ve normal olan
buymuş gibi meydana gelen algı sorunun nedenleri ve çözümleri üzerine samimi ve reel bir
yaklaşım sergilenmesine engel olmuştur. Şu halde anlaşılmıştır ki çevre sorunu basit,
biyolojik kökenli, algı yönetimiyle örtbas edilebilecek bir sorun değil ekonomik, toplumsal ve
kültürel kökenleri olan yaşamsal bir sorundur.
Sinema farklı yönleriyle insan ve toplum yaşamında yer almış hem bir iletişim aracı hem de
bir sanattır. İçerisinde doğa ve insana yönelik vurgular yapılan çok sayıda Türk filmi olmasına
karşın; “ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların bir yansıması olarak çevreye yönelik”
yapılan yerli filmlerin sayısının az olduğu görülmektedir. Geçmişten günümüze bakıldığında
bunlar içerisinde; Türk sinemasının kurucu yönetmenlerinden birisi olan Lütfi Akad’ın Orman
Bakanlığı için çektiği bir belgesel “Tanrı’nın Bağışı Orman-1965”da ormanların bir ülke için
önemi Lütfi Akad’ın diğer tüm filmlerindeki toplumsal sorunlara olan yaklaşım ustalığıyla
hem de 1965 yılı gibi erken bir dönemde işlenmiştir. Diğer bir film ise Cüneyt Arkın’ın
başrolde oynadığı ve Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Tuzak-1976” bir kasabanın çevre felaketiyle
karşılaşmasına neden olan fabrikatörden hem babasının intikamını almaya çalışan, hem de
ülkesine hizmet etmek isteyen çevreci, vatansever bir doktorun mücadelesinin filmidir. Bu
makalede Türkiye’de çevre sorunlarına bu bağlamda yaklaşım sergileyen üç film analiz
edilmektedir.
ÇEVREYLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR
Türk çevre yasasında çevreye verilen anlam yukarıda belirtilen tanımlarla örtüşür, yasaya
göre çevre, çevre korunması, çevre kirliliği, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınma gibi
tanımlar Türkiye’de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Çevre, insanın diğer insanlarla karşılıklı ilişkilerini insanların bu ilişkilerin sürecinde birbirini
etkilemesini, insanın kendi dışında kalan canlı varlıklarla yani bitki ve hayvan türleriyle olan
karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimlerini insanın canlılar dünyasının dışında kalan ama canlıların
yaşamlarını sürdürdükleri ortamlardaki tüm cansızlarla yani toprak, hava, su, yer altı
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zenginlikleri ve iklimle olan karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkiler çerçevesinde etkileşimlerini
anlatır. (Keleş, Hamamcı; 2002, 52)
Ekoloji, 1866 yılında ilk kez Alman bir biyolog tarafından Ernest Haeckel tarafından
kullanılmıştır. Canlı varlıkların yaşam ortamıyla ilgili bilimsel bir terim olarak ortaya
çıkmıştır. Yunanca Oikos(ev), Logos(bilim) kelimelerinden türetilmiştir. O günden bugüne
canlı organizmalarla çevreleri arasındaki karmaşık ilişkiyi araştıran 1960’lara kadar bir
bilimdalı olarak görülmüştür. 1960’larda doğa korumacılarına verilen bir ad olmuş, sonra da
korumacılığı siyasal eylem dönüştürenlere ekolojist denmiştir. İlk anlamıyla terim çevreyle
politikanın kesişme alanına, çevre sorunlarının politikasına, çevre için örgütlenenlere, hareket
ve partilere gönderme yapar.
Siyasal Ekoloji, toplumdaki iktidar ilişkilerine yoğunlaşarak çevresel bozulmanın nedenlerini
ortaya koymaya çalışır. (Keleş, Hamamcı; 2002, 46, 60)
TÜRKİYE’DE ÇEVRE OLGUSUNA YAKLAŞIM VE KAVRAMLARIN TANIMLARI
Türk çevre yasasında çevreye verilen anlam yukarıda belirtilen tanımlarla örtüşür, yasaya
göre çevre, çevre korunması, çevre kirliliği, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınma gibi
tanımlar Türkiye’de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,
Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok
olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye,
çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününü,
Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik
dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,
Sürdürülebilir çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini
tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel
değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini
Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını
güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına
dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eder. ( Kıyı Kanunu ve Çevre Kanunu, 2008;124)
Çevre sorunları, toplumsal bir niteliğe sahiptir. Hem sebepleri hem de sonuçları itibarıyla,
çevre sorunlarının temelinde bir zihniyet değişiminin yer aldığı görülür. Dolayısıyla, çevre
sorunlarının anlaşılması için sorunun öncelikle toplumsal nitelikli olduğu kabul edilmelidir.
Çevre sorunlarının doğa bilimleri gözüyle incelenmesi gerekli olmakla birlikte, yetersizdir.
Çünkü doğa bilimlerinde çevre sorunları “çevre kirliliği” olarak algılanmaktadır ve bu
durumun toplumsal, ekonomik, kültürel boyutları göz ardı edilmektedir. Aslında çevre
sorunları, içinde çevre kirliliğinin de bulunduğu pek çok sorunun olduğu daha geniş bir
çerçevede düşünülmelidir. Bu nedenle, çevre sorunlarının, toplumun gelişim / değişim
süreçlerini içerecek biçimde, sosyolojik açıdan incelenmesi ve doğa bilimlerinin yerinin bu
geniş çaplı inceleme içinde tespit edilmesi daha uygundur. Aksi takdirde çevre sorunları
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kamusal bir sorun olmaktan ziyade kamu yöneticilerinin / teknisyenlerin sahiplenmesi
gereken bir sorun olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. (Mutlu, 2007; 1)
ÇEVRE VE SİNEMA İLİŞKİSİ
Devlet açısından olmasa da geçmişte Türkiye’de çevre olgusu sivil kuruluşların gündeminde
varlığını hep sürdürmüştür. Dünyada ve Türkiye’de çevreye yönelik sorunların dikkate
değer olmadığı yıllarda 1955 yılında doğa ve çevre konularında çalışan en eski derneklerden
biri olan “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği” kurulmuştur.
Bunlarla birlikte geçmiş yıllarda ilk kez çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili BM tarafından
önemli bir konferans gerçekleştirilmiş ve bu konferansa Türkiye ile birlikte pek çok ülke
katılmıştır. Konferansın sonunda yayınlanan deklerasyon dünya çevre faaliyetleri açısından
önemli ilk atılımdır. 1972 de yayınlanan deklerasyonun 19. maddesi kitle iletişimi ve çevre
sorunları ilişkisi açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda çevrenin hem biyolojik kirlilikle ilgili sorunları hem de bu sorunların
kökeninde az gelişmişliğin ve eğitimsizliğin yer aldığına, ekonomik ve sosyal kalkınmanın
insani ve doğal bir çevre için gerekliliği bu nedenle de gelişmekte olan ülkelere yardım
edilmesi mecburiyetine vurgu yapılmıştır. Kalkınma, adalet ve çevrenin korunmasıyla ilgili
ilişkilerde çelişkilerin giderilmesi en önemli çözüm olarak öne sürüldüğü görülmektedir.
Böylece çevre ile ilgili sorunların çözümünün merkezinde sosyal, kültürel, ekonomik
sorunlarının çözümünün yattığı görülmektedir.
“Çevre olaylarında eğitim; genç nesil kadar yaşlılar için de;
korunmaya muhtaç gruplara özel önem verilerek, bireylerin
teşebbüslerinin ve toplumların çevreyi koruma ve geliştirmesi
için insan boyutu açısından bilinçli görüşü genişletmek ve
sorumlu icraatı sağlamak için şarttır. Kitle iletişim ortamının
çevrenin bozulmasına katkıda bulunmayı engellemesi, tam
tersine insanın her yönde gelişmesini sağlayacak şekilde çevreyi
korumak ve iyileştirmek ihtiyacı ile eğitsel bilgiyi yayması
şarttır.”(Aktan, 2000;1)
Stockholm çevre konferansının 19. maddesi ise yapılan tüm tespitlerin sonunda çözüm
önerilerinin özellikle de kitle iletişim araçlarının bilinçlendirme ve eğitim işlevinin önemini
açıkça yansıtmaktadır.
Burada da görüleceği üzere kitle iletişim araçlarına özellikle de sinemaya çevre bilinci
açısından önemli görev düşmektedir. Bu anlamda Lütfi Akad’ın “Tanrı’nın Bağışı Orman” bu
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konuda Türkiye için erken-hatta dünya için- bir belgesel film niteliği taşırken 1976 yılında
çevrilmiş olan “Tuzak” filmi de erken dönem yaklaşımlarından birini oluşturmaktadır.
1994’te çekilmiş “Manisa Tarzanı” ise artık hem dünyada hem de Türkiye’de çevre bilincinin
iyice gündeme geldiği bir döneme denk düşmektedir.
Fakat şu bir gerçektir ki yukarıdaki deklarasyonda üzerine vurgu yapılan maddeler
bağlamında ortaya konulan eğitici, bilgilendirici ve bilinçlendirici dramatik görsel-işitsel
ürünler sınırlıdır; “Tanrının Bağışı Orman”, “Tuzak”, “Manisa Tarzanı” bunlardan en
önemlileridir.
Stockholm konferansına imza atan bir ülke olarak çevre devlet politikası içine girmiştir.
Çevreye yönelik devletin çalışmaları ilk kez 3. beş yıllık kalkınma planına dahil edilmiştir.
Bundan sonra hep kalkınma planlarında yerini almıştır. 1978 yılında çevre genel müdürlüğü
kurulmuştur. 1991 yılında Çevre Bakanlığı’na dönüştürülmüştür. Esas itibarıyla bu gelişim
sürecinden de anlaşılacağı üzere Türkiye’de çevreciliğin devletin tekelinde odluğu
görülmektedir ve çevre politikalarıyla devletin en önemli ve öncelikli konusu “kalkınma,
ilerleme ve gelişme” ile çevreyi koruma arasında ciddi bir ikilem yaşanmıştır. Tercih yapma
durumunda kaldığında ise devlet elbette ki Cumhuriyetin amacı “çağdaş medeniyetler
seviyesine çıkmak” doğrultusunda kalkınma ve gelişmeye yönelik olmuş çevrecilik ikinci
plana atılmıştır. 1990 yılından sonra ise kurumsal çevrecilik hızla tırmanmaya başlamıştır.
(Çaha, 2010; 2-3)
“Eğitici, bilgilendirici ve bilinçlendirici niteliğe sahip, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların
bir yansıması olarak çevre sorunlarını ele alan, farklı dönemlere ait üç filmin analizi”
“TANRININ BAĞIŞI ORMAN”
Tanrı’nın Bağışı Orman, belgesel tarzda yapılmış bir filmdir. Türk Sineması’na yeni
bir kimlik, üslup getirmeye çalışan Ömer Lütfi Akad, konulu filmler yerine 1962-1964 yılları
arasında belgesel çalışmalarına başladı. Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ”Tanrının
Bağışı Orman” adı altında bir belgesel film gerçekleştirdi. Bu belgeselin gerçekçi bir sinema
için ilk adımlardan biri olduğu konusunda Halit Refiğ’in farkına varıp ilk kez yazdığını
belirtmektedir. Yani bu film ileride kuramsal olarak da gündeme gelecek olan “gerçekçi”
Türk sineması için bir başlangıç olacaktır. Tanrının Bağışı Orman’da baştan sona kadar yalın,
kısa fakat etkili bir dil kullanılmıştır. Lütfi Akad sinemasının da genel özelliği olan bu
özellikler belgeselin başarılı olmasında en önemli unsurlardan biridir. Tüm film boyunca
Akad ağacın ve ormanın insan yaşamı üzerindeki etkisini her yönüyle anlatır. Ayrıca bir
zamanlar her yeri ormanlarla kaplı olan güzel ülkemizin neden ve nasıl bu zenginliğini
yitirdiğini kendine has yalın, yapmacıksız, sinema dilini çok başarılı bir biçimde kullanarak
anlatmaktadır. Bu zenginliğin nasıl ve neden kaybedildiğine örnek olarak Kızılcahamam’ın
Bayır Köyü’nü göstermektedir. Film ülkemizin orman sorunu üzerinden temel birtakım
gerçeklerini dile getirmesi, Lütfi Akad’ın tüm geçmişte yaptığı ve gelecekte yapacağı
filmlerinin temel düşünsel ve dramatik yapısı açısından ele alınması gereken başarılı bir
belgeseldir.
Belgesel Bolu, Kızılcahamam, Belgrad, Düzce ormanlarında Konya, Karacapınar,
Osmaniye, İskenderun bölgelerinde çekildiğini yazan bir jenerikle başlar.
5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

TOPRAK KAYBI VE GÖÇ:
Çorak, bir arazi görülmektedir. Rüzgar arazideki birkaç ot parçasını oynatmaktadır. Korku ve
gerilim dolu bir müzik eşliğinde tüm görüntü ve efektlere anlatıcının sesi eşlik etmeye başlar.
Gösterilen yer Anadolu’da bir bozkır köyüdür. Bozkırda hayatın çetin ve yıpratıcı olduğunu
betimleyen sahnelerin ardından bozkır tabiatının köylüler üzerindeki olumsuz etkilerini
vurgulayan kadın, çocuk, hayvan görüntülerinin ardından yağmur duasına çıkan köyün
erkekleri görüntüye gelir. Çorak arazide toz duman arasında başlarında bir imam ve kesilmek
üzere götürülen bir adakla birlikte köylüler görünür. Duaya başlarlar. Duanın ardından
yağmur iner. Anlatıcı yağmur’un ilk önce bir rahmet ama çok geçmeden bu kıraç topraklarda
bir felakete dönüştüğünü söyler ve şiddetli sel ve toprak kaybından her yıl 400 milyon ton
toprağın denize sürüklendiğini vurgular. Yani ağaç yalnızca ağaç değildir. Aynı zamanda
toprağında bekçisidir. O olmadığında toprak kayar ve kaybolur gider. Ağaçsız topraklarsa
insanı yurdundan eder.
Bozkır, sel ve ardından toprak kaybının köyden kente göçün ana sebebi olduğunu vurgulayan
Lütfi Akad’ın ileride çekeceği köyden kente göç olgusunun temel sosyolojik saptamalarına da
bu belgeselde sahip olduğunu şu sözlerden anlıyoruz; “Yıllar yılı güvenilen basılan toprak da
akıp gitmektedir. Bastığı toprağa da güveni kalmazsa insanın sonrasında göç gelir artık...”
sözün üzerine eşyalarını yüklemiş köyü terk eden insan görüntüleri gösterilir.
FEODAL YAPI, SINIF AYRIMI VE ÇEVRENİN TAHRİBATI:
Feodal yapının kırsaldaki insanlar arası sınıfsal ilişkilere etkisini görüntü ve sözlerle dile
getirmekte, bir köyde keçilerin genelde hali vakti yerinde olan zengin ailelerin elinde
olduğunu söylemekte, “Köylüye düşen bir lokma ekmektir..” diyerek adeta 1967’de çekeceği
Hudutların Kanunu’nun sinyallerini vermektedir.
“Ovaların, ormanların, işe yarayan verimli her toprağın sahibi vardır” diyerek çevre
felaketlerini ve bunların köylü üzerindeki yansımalarını sınıfsal bir çatışmanın varlığına
bağlayan sosyolojik tespitte keçi sürüleri gösterilerek keçi sürülerinin genelde köyün zengin
ailelerine ait olduğu, böylelikle yoksul köylünün geçim kaynağının feodal yapıdaki zengin
toprak sahiplerinin bilinçsizliği ve ihtirasları yüzünden kaybolduğu vurgusu yapılır. Bu vurgu
sadece keçilerin tahribatıyla sınırlı kalmaz. Kaçak ağaç kesimi ve para kazanma, daha çok
kazanma hırsıyla gerçekleştirilen talanda işçi olarak çalışan orman köylüsüne ise pay olarak
bir lokma ekmek düştüğünü söyler.
ORMAN KÖYÜNDEN BOZKIR KÖYÜNE “BAYIR KÖYÜ”
Yaşamak herkes için en temel güdüdür. Eğer yaşama arzusu hesapsız, rastgele bir kazanma
hırsına dönüşürse zengin kaynaklar bir gün gelir kurur. Fakat tabiat her şeye rağmen direnir.
“Dağların kuytusunda kaybolmuş bu orman köyü Ankara’nın Kızılcahamam İlçesine bağlı
Bayır Köyü’dür.” diyerek tüm söz edilen olgular bir köy üzerinde somutlaştırılır. Bayır
Köyü’nün eskiden bir orman köyü olduğu fakat zaman içerisinde ormanların tahrip edilerek
kurak bir bozkıra dönüştüğü Muhtar’ın ağzından dile getirilir. Artık onlarca haneye bir tarla
yetmemektedir. O halde tek çare vardır.”Göç”. Köyün içler acısı hali, köylülerin sefilliği,
terkedilmiş bir köy görüntüsü, korku ve gerilim müziği eşliğinde görüntüye gelir. Zamanın
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orman köyü olan bu köyde yakacak için tezek kullanıldığını belirtirken tezek yapan bir köylü
kızın elleri görüntüye girer. Bu esnada kız elindeki tezeği kameranın camına bulaştırır. Etkili
ve sıra dışı bu anlatım şekli izleyici açısından bir şoktur. Ayrıca belgeseli bir film
izliyormuşcasına takip eden seyirciyi uyaran, belki de tüm bu yapılanlara seyirci kalan
“seyirciyi” de çevre ve orman tahribatında suçlular listesine koyan bir protestonun göstergesi
olabilir.
ORMAN KÖYÜ, YAŞAM, REFAH VE MUTLULUK:
Bir “orman köyü” görüntüye gelir. Önce çevre felaketi, tahrip edilmiş doğa ve mutluluğu
kaybetmiş yoksul insanların anlatıldığı bozkır köyü anlatılırken şimdi bir orman köyü örnek
gösterilerek aralarındaki farklılık vurgulanmaya çalışılmaktadır. Köylülerin ormanı
kullanmalarında “Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü”nün katkılarının işlendiği bu bölümde
Ormanın olduğu yerde işin, ekmeğin, zenginliğin, mutluluğun olduğu vurgulanmaya
çalışılmaktadır. Ormanın tahrip edilmeden sürdürülebilir çevre süreci içerisinde nasıl
kullanılabileceği konusunda bilgiler verilir. Köylülerin çalışmaları gösterilir. Ormanda
kesilmeye uygun bir ağacın kesilip, işlenerek kent yaşamına masa, sandalye vb. gelmesi
anlatılmaktadır.
TANRININ İNSANLARA BAĞIŞI
Orman alanlarında sürdürülebilir bir çevre için açılan alanların ve kesilen ağaçlarına yerine
sürekli yenileri dikilmektedir. Bu tanrısal işin insan gücünün dışında gerçekleştiği söylenir.
Dikilen ağaçlar her yıl bir parmak büyüyerek ağaca, ağaçlar da ormana dönüşecektir.
“TUZAK”
Film birbiri ardına kirli çevre görüntüleriyle başlar. Akan pis sular, başıboş hayvanlar, leşler
ve çöpler bir gerilim müziği eşliğinde verilmektedir. Bu görüntüler bir fabrika bacası
görüntüsüne bağlanır. Fabrika bacası, kirlenmiş bir çevre ve bu ortamda yaşayan canlılar
birbiri ardı sıra gösterilerek sanayi, çevre kirliliği ve toplum ilişkisine vurgu yapılmaktadır.
Bu şekilde jenerikle birlikte filmin çevre sorununa yönelik temasıyla ilgili izleyenlere bir ön
bilgi sunulmaktadır.
Sarhoş Tahsin(Gazeteci) körfezi bekleyen çevre felaketiyle ilgili bir yazıyı Belediye
Başkanı’na (Avni Baba) gönderir. Avni Baba adından da anlaşılacağı üzere babacan, kasaba
halkını çok seven ve sevilen biridir. Namuslu ve halkçı siyasetin devlet organındaki temsili
olarak kullanılmaktadır. Avni Baba’nın karşısında çıkarı için hiçbir şeyi yapmaktan
çekinmeyen, açgözlü, halkı ve halkı önemseyen insanları küçük gören, tehlikeli halk düşmanı
bir kapitalist olarak Fazıl yer almaktadır.
Fazıl kasabada bir fabrika açmaya çalışmaktadır. Fakat atık suyu temizleyecek olan filtreyi
satın almak ve takmak istemez. Bu şartlarda eğer fabrika açılırsa körfezde balık kalmama
tehlikesi söz konusudur. Bu ise Fazıl gibi aç gözlü birinin umurunda değildir. Fazıl Avni
Baba’yı sıkıştırmaktadır. Bir an önce fabrikasını açmak istemektedir. Okul’un genç, idealist
ve güzel öğretmeni, Sarhoş Tahsin ve Avni Baba’nın eşi Hoca Anne ve Öğretmen Zeynep
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Avni Baba’yı fabrikanın yaratacağı çevre felaketi konusunda sürekli uyaran, çevre ve insanlık
bilincine sahip, iyi, dürüst ve aydın insanlardır.
Avni Baba’nın Amerika’da tıp okuyan oğlu Ömer’den telgraf gelir. 15 günlüğüne tatilini
geçirmek için kasabaya gelecektir.
Çevre bilinci üzerine yapılmış bir film olan Tuzak çevre sorunlarıyla ideoloji sorununun aynı
paralelde olduğunu ortaya koymaya çalışan tezler sunmaktadır. Bu bağlamda da sorunun
tarafları kişileştirilmiş gerek ilişkilerle gerekse diyaloglarla çevre sorunlarının sosyal,
ekonomik, siyasal nedenleri görsel-işitsel bir dramatik yapı içinde tartışılmıştır.
Fazıl’ın “Kasabaya sanayi, getiriyoruz 250-300 kişi çalışacak” işsiz insanlar iş sahibi olacak
gibi kalkınma söylemlerine karşı “5O milyon harcıyorsun da 500 bin TL
harcamıyorsun…filtre tak…bana halk zararına bir şey yaptıramazsın…Kanuna uyacaksın”
söylemini kullanan Avni Baba’yı ikna edemeyeceğini anlayan Fazıl’ın bir çok kapitalist gibi
amacı uğruna her türlü yola baş vurabileceği önermesini sunacak bir sahneyi kullanır
yönetmen Atıf Yılmaz; Fazıl akşam Avni Baba’yı oğlu Ömer’in gelişini kutlamak için
meyhaneye davet eder. Fazıl’ın iki adamı Nuri ve Mahmut Avni Baba’yı öldürür. Başka bir
çocuk bulur para karşılığı suçu üstlendirirler.
Ömer Ayvalık’a gelir. Babasının ölüm sebebini araştırmaya başlar. Bu arada kimsesiz
Osman’la iyi bir ilişki içerisine girer. Osman Zeynep öğretmenin evlatlığıdır. Ömer batı
eğitimi almış bir gençtir. Çocuklar “coni” diye peşine takılırlar.
Ömer hapishaneye gider. Suçlu çocukla görüşür. Cinayeti sorar. Çocuk ısrarla cinayeti
işlediğini söyler. Kasabalı Fazıl’ın fabrikasına ortak olduğu ve kızıyla evleneceği
dedikodusuyla çalkalanmaktadır. Avukatla konuşur. Cinayeti onun işlediğine inanmadığını
söyler. Çocuğun avukatlığını yapmasını ister.
Fabrika büyük bir tören ve kokteylle açılır. Fabrika açılır açılmaz atıkların suya karışmasını
görürüz. Ömer’i Fazıl’ın kızı Hülya’yla flört ederken görürüz.
Fabrikanın açılmasına neden karşı çıkıldığını, babasının neden buna karşı çıktığını öğrenmek
için öğretmenin evine gider. Öğretmen Zeynep gerçekleri Ömer’e anlatır. Fabrikanın denize
tarım ilacı akıttığını ve filtre takılmadığı için çevreyi kirleteceğini bu sebeple hem Avni
Baba’nın hem de halkın fabrikaya karşı olduğunu söyler.
Ömer Hasan’ın gerçek katil olmadığına iyice emin olur. Hasan gösterdiği fotoğrafı
tanımamaktadır.
Denizde ölü balıklar görülür. Halk balıkları toplayarak evlerine götürür. Çocuklar denize girer
kovalarla balık toplayıp evlerine götürürler. Ahali ve Ömer fabrika müdürüne gider durumu
anlatırlar. Müdür İdris Fazıl Bey’i arar. Durumu belirtir. Bu arada sahile “Burada denize
girilmez” yazısı yazılır. Tahlile numune gönderilir.
Osman hastalanmıştır. Ateşi yükselmiştir. Ömer gelir. Tedavi eder. Bu sırada Öğretmen
Zeynep’le sohbet eder birbirilerini daha iyi tanırlar. Bu kez Batı’lı bir eğitim almış Ömer’in
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olaylara serinkanlı bakışını eleştiren bir sahne karşımıza çıkar; Öğretmen fakir bir aileden
geldiğini zorluklarla mücadele ettiğini anlatır. Ömer ona gıpta eder. Uzun zamandır mücadele
etmesini unuttuğunu bazen birisine yumruk vurmak istediğini ama kendisini tuttuğunu söyler.
Zeynep “tutma kendini hak edene vur” der. Filmde zaman zaman vurgulanan bozuk düzenle
çevre kirliliği arasındaki ilişkiye bir kez daha gönderme yapılmıştır. Fazıl kapitalist düzenin
unsurlarından biridir ve her konuda olduğu gibi maddi çıkarları karşısında halk sağlığını da
hiçe saymaktadır. Yani yumruğu hak edenlerden biri olarak gösterilmektedir. Kötülerle
mücadelenin yolunun kavgadan geçtiği vurgusunun ardından filmin hem aksiyon dozu
artmakta hem de kötülerle Ömer’in yumruklu ve tekmeli mücadelesi başlamaktadır.
Osman ve diğer çocuklar doktor Ömer’in çalışmalarıyla ölümden kurtulurlar. Kasabalı Ömer’i
bir kahraman gibi görmeye başlar. Fazıl’ın arabasının önünü keser. Suyu tahlile gönderdiğini
ve temiz olduğunu söyler. Ömer “o halde torununu denize sok” der. Fazıl torununu denize
atar tam bu sırada Ömer çocuğu tutar. Fazıl’ın para hırsı yüzünden kendi torununu bile ölüme
götürecek kadar tehlikeli biri olduğunu görmüş oluruz.
Ömer bir gece gizlice fabrikaya girer ve babasının rüşvet karşılığı verdiği iddia edilen kağıdı
bulur. Bu sırada Fazıl’ın adamları onu yakalamaya çalışırlar. Ömer hepsini döverek
fabrikadan çıkmayı başarır. Evrakı gazeteye verir. Avni Baba aklanmıştır. Söylendiği gibi
ölmeden önce Fazıl’la anlaşmamış, rüşvet karşılığı imza atmamıştır.
Fabrika zehirli atık üretmeye ve denize boşaltmaya devam etmektedir. Bu esnada Osman
ölmüştür. Osman’ın ölümü adeta denizin de ölümüdür. Ömer bir gece gizlice atık tüneline
girer. Dinamitler.
Fazıl şiddet kullanmaya başlar. Önce Ömer’i döverler. Sonra Sarhoş Tahsin’in matbaasını
kundaklarlar. Avukat’ı da Hasan’ın duruşmasına girmemesi için tehdit ederler. Hasan’ı
konuşmaması için öldürürler. Ömer babasını bulur. “fazla ceza almaz. Sana para veririz
dediler. Biz de suçu kabul ettik” deyince her şey açığa çıkar.
Katil Fazıl’ın adamı Nuri’dir. Yunanistan’a kaçmak için para ister. Vermeyince Nuri onu da
öldürür. Ömer eve geldiğinde yerde yaralı ölmek üzere olan Fazıl’ı görür. Hastaneye
kaldırırlar. Çok zor bir ameliyatla babasını ve Osman’ı öldüren Fazıl’ı kurtarır.
Nuri Yunanistan’a kaçmak üzeredir. Tüm denizciler Avni Baba için bir araya gelirler. Halk
onların sağlığını ve geleceğini düşünen, onların dostu Avni Baba için bir araya gelmiştir.
Birlik olmuştur.
Fazıl’ın odasına gelen Ömer kinaye yapar; “Çok iyisin Fazıl Bey, ölmedin, üç kişinin katili
olarak yargılanacaksın, çok iyisin…” der. Kasabada kalmaya karar verir. Zeynep’le evlenirler.
O da tıpkı babası gibi halkı için çalışacak onun geleceği ve refahı için mücadele edecektir.
“MANİSA TARZANI”
Türkiye Cumhuriyetinin çevreyle olan ilişkisinin kökeninde emperyalizmle olan ilişkisinin
yattığı düşüncesini ilk belleklerde uyandıran dolaysıyla Türk tarihindeki ilk çevreci “Manisa
Tarzanı” olarak adlandırılan Ahmet Bedevi’dir. Osmanlı Devleti yıkılmış yeni bir devlet
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtuluş savaşı mücadelesinden galip çıkarak düşmanı yurttan
kovmuştur. Ülkemizi paylaşmak isteyen emperyalist batılı güçlerle savaşan ordunun bir
askeridir Ahmet Bedevi. Kurtuluş savaşından gösterdiği yararlılıklardan dolayı TBMM
istiklal madalyası takar. Yerleşmek için Manisa’ya gelen Bedevi Yunanlılar tarafından
yakılmış, çorak bir kasaba bulur karşısında Manisa’yı yeşertmeye yemin eder. Yeni ve farklı
bir çevre mücadelesinin içine girer. Bu kez karşısında apaçık bir düşman değil açgözlülük,
vahşi kapitalizm, inançsızlık, sömürü ve cehalet durmaktadır. Manisa halkı tarafından çok
sevilmiş, 1963’te öldükten sonra da unutulmamış, heykeli dikilmiş sıra dışı bir kişilik olan
Bedevi’nin hayatı Orhan Oğuz tarafından 1994 yılında film haline getirilmiştir. Türk
sinemasında gerçek çevreci anlamda yapılmış ilk filmdir.
Manisa şehrine bir otobüs gelir. İçinden Topal Kadir adında bir ihtiyar bir de savaş gazisi
Ahmet inerler. Bir süre sohbet ederler. Topal Kadir kıraç tepeleri, göstererek bir zamanlar
yeşil olduğunu fakat düşmanın kaçarken yaktığı söyler. Ahmet’i seven ve gazi olduğunu
öğrenen Topal Kadir ona belediyede bahçıvan yamağı olarak iş bulur.
Köylü bir kadın kesmiş olduğu bir ağacı sürükleyerek götürmektedir. Düşen dal parçasını
Ahmet alır ve diker. Yediği meyvenin tohumunu çıkarır sonra ekmek üzere çantasına koyar.
Bu sırada belediye binasından Manisa’da su yüzünden cinayet çıkacak diye bağıran bir
kadının çıktığı görülür. Bir öğrenci bayılmış doktora getirilmiştir. Sebebi okulun bahçesinde
bir tek ağaç gölgesi olmamasıdır.
Filmin ilk sahneleri Ahmet Bedevi’yi tanıtmakla ve Manisa’nın çevre sorunlarını ortaya
koymakla geçer. Bu sorunların hepsinin ardında bir neden yatmaktadır. Ahmet bu nedenleri
iyi bilmekte ve bunun üstesinden gelmek için çaba harcamaktadır. Çeşme başında kadınlar
kavga etmektedirler. Çünkü su ince akmaktadır. Tabiattaki aksamaların yetersizliklerin çevre
sorunlarının insan ilişkilerini nasıl bozduğunu, huzur ve asayişi ne şekilde bozarak toplumsal
sorunlara yol açabildiğini görmek açısından bu sahneler önemlidir. Ahmet Spil Dağı’na çıkar.
Çağlayanın yönünü kayalarla değiştirir böylece su daha çok akmaya başlar. Kavgalar kesilir.
Deli Fadime Ahmet’e hayranlıkla bakar.
Ahmet kasabada insanlarla ilişkiler kurmaktadır. Kendi gibi çevre konusunda hassas
Öğretmen konuşur. Birlikte Ahmet Kutsi Tecer’in “Tabiat Odam” şiirini okurlar. Tabiatın
insana karşı şefkatli davranmasından ve onu daima korumaya çalışmasından söz ederler.
“Severim kırlarda ben yaşamayı,
On iki ayı.
Severim kırların yeşil göğsünü,
Bütün süsünü.
Ölürsem istemem ne yas, ne kefen,
Ne başka bir fen.
Üstümden kalkmasın çimen, çiy, yosun,
Ruhum uyusun.”
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Bahçede çocuklara masal anlatır. Her zaman olduğu gibi ağaçların önemini anlatır. Bu esnada
ilk kez kötü adam Cemal’i görürüz. Cemal Ahmet’in tavırlarından, insanları
bilinçlendirmesinden rahatsız olmuştur. Çocukları kovar.
Belediye Başkan yardımcısının odasına biri girer. Yol yapımı, asfaltlama ve benzin istasyonu
kurulması için ağaçların kesilmesi gerektiğinden söz eder. Bu sırada çocuklar ağaç
dikmektedirler. Öğretmen hanım da çalışmalara katılır. Ahmet’le aralarında duygusal bir
yakınlaşma olduğunu görürüz. “Siz buraya geldiğinizden beri Manisa’nın rengi de kokusu da
değişti” der.
Bir gün havale geçiren Emin’i Spil dağında şelaleye götürerek iyileştiren Ahmet hem
Cemal’in halkı kışkırtması hem de çocukla birlikte ortadan kaybolmaları üzerine sapıklıkla
suçlanır. Ahmet Manisalılara kırılmıştır. Madem herkes beni sapık bilir diyerek Spil’e çıkar
orada kendine taştan bir kulübe yapar. Emin’in sapasağlam ayakta olduğunu gören ahali,
herkesten kendini soyutlayarak inzivaya çekilmiş, saçı sakalı uzamış Ahmet’i ermiş zanneder.
Ahmet okumamış olmasına karşın kitap okuyan, aydın ve ileri görüşlü bir insandır.
Fakat kasabaya başka bir yerden gelmiş olması, insanların alışkın olmadığı davranışları,
Cemal ve yandaşı politikacıların kışkırtmalarıyla zaman zaman zor durumlara düşmektedir.
Örneğin belediye Başkanı çıkarlarına dokunan Ahmet’i casuslukla itham eder. Polis Ahmet’i
alır götürür. Deli Fadime, minnet ve sevgiyle Ahmet’i izler; “ Gene gelecek kim bir ağacın
dalını keserse onun rüyasına girecek…hem suyu da benim için getirdi.” diye söylenir.
Ahmet sorgulandıktan sonra geri döner. Spil’den Manisa’ya bakar ve “seni giydirmek için
soyunuyorum Manisa” der. O günden sonra uzun saçları, sakalı ve altında siyah bir şorttan
başka bir şeyi olmayan çıplak vücuduyla mücadeleye başlar. Bu haliyle o yıllarda dünya
sinemasının en popüler filmlerinden biri olan John Weismüller’in oynadığı Tarzan’a
benzediği için biraz da alaycı bir biçimde Tarzan diye çağırılır. Bir gün yol açmak için gelen
dozerlerin önüne çıkınca karşında genç bir mühendis bulur. Mühendis, bilgiç, kendinden emin
kararlı ve buyurgandır. Ahmet’in ne yapmak istediğini bir türlü algılayamamaktadır. Yapılan
hareketi amaçsız ve yanlış bir tepki olarak görür. “Manisa’ya yol yapmaya geldik biraz
medeni olun “diye hem ağaçları kesmek istemeyen işçilere hem de Ahmet’e bağırır. Bu
sahnede iki görüşün çatıştığı görülür. Mühendis genç, modernleşmeye çalışan, sanayileşmeyi
kalkınmanın ve medeniyetin en önemli yapı taşı olarak gören her hangi bir çevre bilinci
taşımayan devletin yaklaşımını temsil etmektedir. Kendisini ilkellikle suçlayan mühendise
“medeniyet bu ağaçların kesilmesiyle açılacak yoldan geçmez” diyerek. Döneminin ötesine
geçen bir ileri görüşlülükle her ne pahasına olursa olsun bir kalkınma ve modernizasyon
anlayışının yanlışlığına vurgu yapar. Çok uzun yıllar sonra önemi açığa çıkacak bu söz
medeniyet / ilkellik karşıtlığının dönemlere göre nasıl bir değişim evresinden geçtiğini
Ahmet’in sözünün önemini bugün anlamış bulunmaktayız. Filmin temel meselesini de ortaya
koyan bu söz genç mühendisin o gün ilkellikle suçladığı bu durum bugün tam tersi bir medeni
davranış göstergesidir(samimiyeti tartışılmakla birlikte). Ayrıca açılacak olan yol evrensel bir
boyuta ulaşmakta olan kapitalizmin ürünlerini ve anlayışını ülkenin en ücra köşelerine kadar
ulaştıracağı yoldur. Yani modernizmin hem ilerleme hem yozlaşma çelişkisini içinde
barındırdığı durumun ince bir eleştirisi de yapılmaktadır. Kasabada düzenlenmiş bir baloda
vali modernleşmeye vurgu yapacak biçimde “ülkemizin asrileşmesi için bu tür faaliyetler
şarttır” sözü dönemin sosyal, politik, ekonomik art alanını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
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Batının malları yavaş yavaş çarşılarda boy göstermektedir. Bakkalın kapısına koka kola
levhası asılmıştır. Demokratikleşmeye sıra gelmiştir. Ulusal Parti adında yeni bir oluşum
Manisa’da kurulmaya çalışır. Manisa’yı cennete çevireceğiz diyerek Ahmet’i de saflarına alan
yeni Ulusal Parti’nin başkanı parti seçimi kazandıktan sonra sözünde durmaz. Başta öğretmen
hanım, Ahmet olmak üzere kasabanın tüm aydın insanları kandırıldıklarını anlarlar. Bu kez
çevreciliğin karşısında sözde demokrasinin en önemli kurumları olan siyasal örgütlerin
içerisinde yer alan kişilerin kazanma hırsı karşısındaki durumu işlenmiştir. Manisa Tarzanı
söylemleriyle çelişen politikalar üreten siyasetçilerin kişisel çıkarlarını da işin içine
katmalarını ve halkın rahatça gözünü boyayabilmelerini ve bu durumun çevreye olumsuz
etkilerini “siyaset tabiatı bozdu. İnsanlar çıldırmış olmalı tabiatın yeşilinin değil paranın
yeşilinin peşinde koşuyorlar” diyerek vurgular.
Hayatını kurtardığı Emin Kore’ye gider. Makinalaşmanın ağaçları ve çevreyi yok eden yönü
birer canavar gibi gösterilen ve rahatsız edici sesleriyle motorlu testereler Ahmet’in ve
çocukların elleriyle diktiği, her birine evlatlarım diyerek onlarla konuştuğu ağaçları bir bir
keser. Kesilen ağaçların çığlıkları duyulur. Bir ağaç devrilirken Ahmet’in de devrildiğini
görürüz. Ahmet ölmüştür. Kesilen ağaçlar insanlığın ve yaşamın sonu olacaktır mesajı son
sahnelerde gösterilen kirlenmiş ve çorak doğa görüntüleriyle vurgulanır. Derenin içindeki bir
dalı alıp diken küçük siyah şortlu çocuk Manisa Tarzanı’nın tüm yaşamını verdiği tabiat ve
ülke sevgisinin çocukların ellerinde yeşereceği umudunun sembolüdür.
SONUÇ
Çevre sorununa toplumsal merkezli ideolojik bir sorun olarak bakıldığında; sanayi
devriminin bir sonucu olarak göç yani kırsal alandan kentlere giden insanlar yüzünden dünya
üzerindeki kentlerin nüfusunun artması, kapitalist zihniyetin her ne pahasına olursa olsun
verimlilik, üretim, kalkınma üzerine yaşamı temellendirerek insanları bilinçsiz ve aşırı
tüketime yöneltmesi görülmektedir. Fakat aynı zamanda kapitalist zihniyet yapısı
kapitalizmin bu çelişkisini gizlemek için toplumsal algıyı çevre felaketleri üzerine yanlış ve
yan yollardan yönlendirmişlerdir. Çevre sorunu yıllarca salt biyolojik kökenli bir sorun gibi
empoze edilmiş, ekonomik, toplumsal ve kültürel kökenleri olan ve insanın varoluşunu tehdit
eden yaşamsal bir sorun olarak algılamasına engel olunmuştur. Bu algı yönlendirilmesi ise her
zaman olduğu gibi kitle iletişim araçlarının kapitalist düşüncenin ve düzenin devamı yolunda
manipülatif bir biçimde kullanılmışlardır. Sinema filmleri çevre felaketlerinin nedenleri
konusunda algı yönlendirme çalışmalarında en uygun örnekleri içinde barındırmaktadır. Türk
sinemasında çevreye, doğanın güzelliğine ve insanlar için önemini vurgulayan bir çok film
yapılmış fakat bunlar arasında eğitici, bilgilendirici ve bilinçlendirici niteliğe sahip,
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların bir yansıması olarak çevre sorunlarını ele alan, farklı
dönemlere ait biri belgesel nitelikli üç filmin olduğu tarafımdan tespit edilmiştir; Tanrının
Bağışı Orman(1964), Tuzak(1976), Manisa Tarzanı(1994).
Bu üç filmin analizleri yapıldığında da çevreyi yok eden, onu yaşanmaz hale getiren
temel unsurun kapitalizmin acımasız ve ölçüsüz değer tanımayan kazanma çabası olduğu açık
bir biçimde görülmüştür. Bu filmlerde çevreyi yağmalayan, onun sonunu getiren kişilerin
portresi düşünsel olarak ve olaylar açısından altını çizdiğimiz tespitlere son derece uygun
olduğu görülmüştür. İnsanlığın belki de son çabalarını oluşturacak bundan sonra yapılacak
çalışmaların başında hiç şüphesiz çevre korumaya karşı bilinçlenme gelmektedir. Bu amaçla
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her tür eğitici, bilinçlendirici ve harekete geçirici iletişimsel materyal başta sinema filmleri
olmak üzere doğru ideolojik ve toplumsal tespitler çerçevesinde oluşturulmalıdır. Kirli ve
tükenmiş bir çevrede insanın varlığını sürdürme olanağı olmadığı dikkate alınmalı, filmlerin
içeriği ve mesajı bu çerçevede oluşturulmalıdır.
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Oynayanlar: Talat Bulut, Serap Sağlar, Pınar Avşar, Nihat Nikerel, Kutay Köktürk
Yapım Yılı:1994
Promete Film
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FROM NARRATIVE TRADITION TO POSTMODERN LITERATURE

Özcan BAYRAK∗
ABSTRACT
Products that belong to narrative tradition present in cultural structures of socities are the most
important elements of social life. These elements both keep the cultural structure together and
are narrative types addressing emotional sides of people. Undertaking this mission in today’s
modern society, novel is a continuation of this narrative tradition. Turkish society intensively
used myth, tale, folktale and epic in pre-novel times and with the works produced in these
types it gained an important place in world literature. In this work, we try to clarify
development from narrative tradition to novel, with reference to novel to postmodern
literature and the formation process of postmodern literature.
Keywords: Literature, narrative tradition, novel, postmodernism, modernism
ANLATI GELENEĞİNDEN POSTMODERN EDEBİYATA
ÖZ
Toplumların kültürel yapısında yer alan anlatı geleneğine ait ürünler sosyal yaşamın enönemli
unsurlarıdır. Bu unsurlar kültürel yapıyı bir arada tutmakla birlikte, insanların duygusal
yönüne hitap eden anlatı türleridir. Günümüz modern toplumunda bu misyonu yüklenmiş olan
roman türü bu anlatı geleneğinin devamı niteliğindedir. Türk toplumu roman öncesi efsane,
masal, halk hikâyesi ve destan türlerini yoğun olarak kullanmış ve bu türlerde verdiği
örneklerle dünya edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada anlatı geleneğinden
romana, romandan hareketle postmodern edebiyata uzanan gelişimi ve postmodern edebiyatın
oluşum sürecini belirginleştirmeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, anlatı geleneği, roman, postmodernizm, modernizm.
∗
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In Turkish society the word “novel”as of the first meaning calling to the mind in our
day is used as the name given to works spoken among people and telling tales. Also called as
“folk narrative” narration types, the beginning of this type is firstly based on myths.
In the occurence of the myths, effort of people’s putting the meaningless events into a
meaningful form and explaning them had an important effect. However, events’ being given
the meaning over time and their occurance reasons becoming clear cause myths to lose their
up-to-dateness. Like myths another narrative type that has a“function” is epics. Having the
legendary elements in it, different from myths, epics are kind of narratives including the
responsibility of transferring the lessons necessary for the existence of nation to following
generations. Tales are narratives that are just based on the satisfaction of curiosity feeling
emerging because of folk narrative and correspond with myths in terms of having so many
extraordinary elements but haveno function as the myths do. Other than these narrative types,
Dede Korkut tales which are a mixture of fable-epic-tale and folk tales which are very close to
modern age's tale type are works with folk narratives of Turkish literature.
We can characterize each pre-novel texts having importance in Turkish literature as
their era's novels. The sentence that “Casein epics, tales, folk tales and novels is the actual
element, the others come together to create the work.” (Aktaş, 2005: 11) combines these texts
on the ground of “event.” Although they unify under the ground of event, these texts have
different features from each other.
Present-day novel in Turkish society has taken place since the second half of the
nineteenth century. Taken as the example by the Ottomans during the renewal process, West
influenced Ottoman society in the types of novel and short story as in many areas. “By this
time Turkish society had provided his need of fiction-narrative with a number of traditional
types such as folktale, masnavi, tale, legend.” (Gündüz, 2009: 763)
As poem coming to the fore in the literature life of Ottoman resulted in narration types'
staying in the background. Masnavi was one of the most important and striking types in
Ottoman literature which made an important headway in the field of poetry. Masnavi is not an
ordinary poem in terms of content. We can refer Masnavias the novel of east culture within
the scope of evaluation concept and free environment brought by modernism. It can be said
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that East civilization squared the circle by gaining this type to literature world. East
civilizdation gained the novel which was produced in the form of prose by West civilization
to the literature world in a poetic form much earlier than West civilization.
Many researchers try to clarify the relation between masnavi and novel by examining
the masnavis in accordance with the rules and base of novel. One of these researchers is Şerif
Aktaş. The opinions of the researcher in his article “Roman OlarakHüsn-ü Aşk” (Hüsn-ü Aşk
as novel) doesnt draw attention to proof of the work being a novel but the similiar points
between the two types. He examines the masnavi in his work beginning with the sentence of
“With this writing we don’t want to allege that mesnavis and at the same time Hüsn-ü Aşk are
novels.” (Aktaş, 1983: 94) by using the review methods of novel and with his words “As in
the european-style tales and novels in the Hüsn-ü Aşk masnavi” equates the work with
European examples.
In his article of “Hüsn-ü Aşk as an example of Bildungsroman” which he regards
Hüsn-ü Aşk as a “Bildungsroman” which is a novel type, with the examples of couplets he
gets from Masnavi he considers the change and the advance of “Aşk” had as the qualitative
change and advance which are the characteristic features of “Bildungsroman” equal. From the
point of events the “Aşk” had in masnavi, it is understood that Hüsn-ü Aşk masnavi accords
with structure of novel type “Bildungsroman” if it is taken under the perspective of its
reflecting the plot in the novel type and the cast of it formed by elements representing
individuals such as Hüsn and Hayret.” (Bayram, 2007: 27)
Mehmet Kahraman states in his article “Leyla and Mecnun novel by Fuzuli” that such
masnavis should be called as a novel. “Today, art of novel is branching out, new

methods

and techniques are being used. The works done under the name of postmodernity means
finding support of the ages passing to modern novel and having classical lines in a sense.”
(Kahraman, 1997: 186) If taken from this perspective it has a feature of rocking the modern
novelists’ world and leading them in terms of subjects and contents.
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Masnavis in classical literature had the function of novel type in social life before the
Tanzimat. Therefore, as reasons for existence, contents and many formal elements of these
works -in spite of the partial differences- join in the same place (Ayyıldız ve Birgören, 2009:
189) masnavi should take its place in the classification of novel type.
Şeyma Büyükkavas Kuran who establishes a relationship between masnavis and
postmodern novels brings a different point of view to the relation between masnavi and novel.
In her article “Mesneviden Romana Uzanan Sebeb-I Telif Yolu Üst Kurmacayamı Çıkar” she
states that postmodern applications weren’t used only in postmodern novels but also in
ancient narratives by establishing a relationship between the “sebeb-itelif” (causes of
copyright) parts of some salient masnavis in Turkish literature and metafiction which gives
the reader the story of forming of the work in postmodern novel. “In masnavis the poet
presenting the sebeb-i telif (causes of copyright) pursued the goal of behaving humbly,
leaving the responsibility of doing /producing something, taking the tradition shelter against
reviews, carrying conviction. Today authors purposely or unconsciously continue this
tradition by changing or improving it with the reasons of being original, arousing attention,
providing new expression opportunities, obtaining the readers' confidence and depending this
increasing the plausibility.” (Kuran, 2006: 199) emphasizes Şeyma Büyükkavas. The most
obvious feature of this change is the author's concern of providing readers different
approaches and originality.
In Ottoman society folktales and masnavis met the requirement of tale for many years.
In these works telling the tale whose outlines were certain with a new style wasn’t bothering
the readers who knew the course of events intales more or less. After all, the reason for
followers to follow these narrations wasn’t the simple sense of satisfaction of curiosity. The
common feature for both of these types is that their followers approach the work by esteeming
not the topic but especially the style. Written with this culture between Taaşşuk-u Talat and
Fitnat “Muhayyelat-ı Ledünn-I İlahi, Akabi Hikayesi, Hayalat-ı Dil, Müsameret-name,
Temaşa-i Dünya ve Cefakar ü Cefakeş'' were the first texts which were produced by Turkish
written narration while approaching the example of novel in western sense.” (Gökalp, 1999:
186) These works reflect the transition process. Making the transition from oral to written
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culture clear, this process is also the indicator of the transition between divan and folk
literature which exist in traditional structure of Ottoman and modern literature.
In the western literature as in the eastern literature “the need for narrating and listening
of people was met by tales, myths, sagas, fables, folktales and romances after epics.” (Çetişli,
2004: 36) We can associate the romances read in the west before novel with folktales in
eastern culture. Folktales can be studied under the types of love tales and heroic tales.
Similarly having the types of “knight novel, pastoral novel and pikaro (pikaresk) novel”
(Çetişli, 2004: 37) the other features of romances we can associate with folktales are being the
mixture of poetic - prose and existence of legendary events and individuals as in folktales. In
the west Don Quixote became the work that finished the romance era and was regarded asthe
“first” novel as it emerged as a reaction to this delusiveness.
When we look at the originating point of novel in Eastern-Western culture, a clear
parallelism can be seen in terms of formation and development. That depends on emergence
of all the civilizations from a common source.The elements which became ordinary in time
steered the civilizations into new search and evolution. Postmodernism is the reflection of this
new search and evolution in the last century.
Formation and Features of Postmodernism
The roots of modernism, the opponent of postmodernism, are in the rationalism of
Descartes. The first example of rationalism in literature was given by Cervantes. Cervantes’s
making his character, who is always reading romances, dream by the effect of these
romancesis a reaction to romances accordingly to imaginariness. This loyalty to rationalism
makes Cervantes one of the first pointers of the Enlightment. Even Milan Kundera considers
Cervantes as equal with Descasters in terms of value he givesmind by saying “For me the
founder of the modern era is not only Descasters but also Cervantes.” (Kundera, 2009: 16)
Getting rid of the darkness of Middle Age thanks to renaissance and reform movements which
were the other output of rising rationalist movements, Europe mind inclined to human and
“mind” which weren’t used much in the times when they were sold place from heaven with
humanism, human more than god took place in the concept of “Enlightenment.” “The idea of
modernism establishes itself on a perception of continous and linear progress as a project of
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enlightenment. This progress has a specific purpose according to philosophy of
enlightenment; aforemntioned purpose is stated as ideal social order. Here another valid
antecedent for the projection of enlightenment can be emphasized. To assume an ideal social
order means to put a concept of absolute truth in the thought system at the same time. As it is
known the concepts of natural society and natural law which can be taken as the beginning of
Enlightenment philosophy are accepted as the reflection of a kinda secularized idea of
absolute reality. Modernization projection has the feature of being secular above all. The
ideational dimension which comes into prominence in the exchange line from Renaissance
and reformation to enlightenment can be defined as the demystification of knowledge and
science. Thus science and grounding were ceased to be a spiritual process, they were come
down to a position of being an intelligent -based feature of an individual.” (AslanveYılmaz,
2001: 97)
Making everything into a rule with the sublimating of mind was common especially in
the 17th century France. Even in the same century French Academy was founded to specify
the rules of literature. Classicism which dominated the French and European literature after
Humanism period also got its share from this prescriptivism. This value given for mind and
scientific methods held till the end of 19th century when the effect of Realism and Naturalism
was dominant “on condition that the beginning of the 19th century romanticism is excluded.”
(Ecevit, 2001: 23) Again in this century the possibility of living the traditional things in
European life which was evolving from village to city, from agriculture to industry and
mechanization with Industrial Revolution finished, everything belonging to the past was
started to get rid of with the phenomenon of urbanization. However, this renewal process
(modernity) ranged what to be done to reach the happiness which it committed to people with
an imperious manner. This proto-type of modern individual showed an urban character which
was dependent to positivism and scienceas mentioned before.
The dependence to science revealed a scientific even empirical literature by the
appliance of philosophical thoughts such as positivism and determinism which are very close
to scientific idea to literature/novel. The survey and observation of Realism; the testing
method of Naturalism can be taken as an indicator for how scientificly the matter is
approached. The prescriptivism of Modernism in other disciplines also showed itself in

6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

literature and the first “novel as real novel”s which were said for modern novels in literature
started to form in that period. This one was a novel which was related to mind and truths,
human-directed with all its aspects; not having romance effect as in the traditional novel, not a
typifying novel. The events are ranged chronologically, the author doesn’t interfere with the
event in any way, for this “it is made to have a real and miscellaneous enlightenment which is
wanted to present to readers by including point of views of author and other characters
besides themain character. Developments in question in the point of view contribute to
author’s being excluded from the novelvery much.” (Çetişli, 2004: 44) This is again an
accuracy of modernist thought which can be explained with objectivity principle. This
objectivity is provided by quitting the technique of “narration” which is used by Romantics
and by using techniques related with demonstration throughout novel.
Demonstration Technique is a presentation, a form of reflection engaged by realists.
Realists find “telling” presentation format of omniscient' narrator as being inconvenient
because it damages the realism. It damages the realism because with this form of expression
adopted by the narrator, add his own personality, description, comments-and even-critics to
the work, hence the reader's interest were gathering over him more than the work. (Tekin,
2004: 196) The author presents the events through dialogues to draw the readers’ attention to
the work rather than him, even the narrator. This process provided rise to the dramatic novel
in time. “At the first stage in creating the modern novel, there is a dramatic novel. The first
feature that separates the dramatic novel from the traditional novel is the concern of giving
realities of the world of the novel objectively in the dramatic novel. For this purpose, the
novelist is obliged to ensure the dramatic techniques in his work in order to stay largely out of
the world of the novel.” (Kantarcıoğlu, 2004: 29). However, the influence of modernism on
the societies and literary was not permanent. Quantum physics and Einstein's relativity theory
in scientific terms suggested opinions contrary to the the idea of invariance of modern
science, the relativity of the relativity theory, quantum physics brought the imprecise
information against the exact and immutable, indisputable informationby saying that there
might be two different possibilities of modern science at the same time. With these items,
“being mythologizedand instrumentalizated mind with Adorno and Horkheimer’s idioms
considerably took away from the foresight of the ideal of the Enlightenment in period of
Enlightenment. Rapid rise of science and technology despite the people and lack of any value,
7
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ethical principles inverted a historical depression. Besides the problems of meaning of the
subject instrumentalizated and disappeared on the basis of this crisis, There was the growth of
inequality, going worse not going better, unhappiness of more people, wars, genocides and
the devaluation of values increasingly as a result of increasingly globalized capitalism. In
such a case, progress in each side, governments who shout innovation, great narratives
predicted a beautiful future, these all lost the credibility. The gradual weakening of the social
opposition reduced the belief in a transformation. Media’s putting the government’s
discourses into words and person’s being created by this way and new reality turned most
perception upside-down. There is no belief in the great ideals.” (Esgün, 2006: 99-100). Highly
deppressed humanity found the solution in ending the modern period. Thisend forms a new
beginning that it is postmodern period.
As postmodernism is clarified with its opposing identification to modernism, to
comprehend postmodernism properly the thought structure and application of modernism
should be known. We can make the differences between modernism and postmodernism
clearas below:
Modernism
Having central control and authority

Postmodernism
Being lack of central control and authority

Political investments in the level of nation Personal political approaches
and state
Idea of having progress with science and Opposition of technology, doubt
technology
Indispensibility of the original

Removing the defect from the imitation and
its power

Big media organs

Extensity of small medias

Centralization of knowledge

Being lack of central knowledge

Clarity of class distinction from the point of Disappearance

of

desintegration

among

culture

layers by clarifying cultural interaction

Art is for art as the art is original.

Art is for people as art is an indicator of
culture.

Severity is at the forefront because of the Opposition against reaction and severity is
8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

importance of life.

clear because of certaion rules of life.

Integrity and “we” notion is at the forefront.

Egofeeling is clear, interpersonal competition

Determinism

Indeterminism

Clarity of object

Clarity of subject

Representative of the past, primitive

Representative of the future, advanced

Elements which are real and substantial are Elements which are dreamy and spiritual are
clear

clear

Rules, time and place are clear

Irregularity, time and place are indefinite
(Birkök, 2004: 3-4)1

Although the important application important for postmodernism was even used in
modern works before, it is different in terms of usage and purpose. For example; in modernist
works metafiction was used; but while modernism did this for increasing impartiality and
credibility postmodernism, used it for emphasizing to fictionality of the workon the contrary.
Even again in a modernist work an element of another work is used, this usage is made for
creating a harmony and supporting the work; however, in postmodernism what exactly to be
wanted to catch with pastiche-parody is on the contrary incompitibility; it is important to
highlight this work being clearly a fiction as an output of indicator world as Plato said, not
showing that it is real with these imitations. We can exemplify this situation for the concepts
of setup, irony and play. “If the setup causes a threat into the text, directed to its nature; a
discontinuity and a incoherency among the organs forming its nature, it becomes a feature of
postmodern text, or else it doesn’t have any difference from the setups used in modern texts.
The same thing is acceptable for the concepts of irony and play, too. If irony includes a
showing a flaw or attrition in modern way, this is a postmodernist feature, or else if it doesn’t
mean making fun of a problematic situation, this can’t help being one of the review types
which are not much different from humor.” (Emre, 2006: 158) This and similiar examples are
some of the differences in the applications of modernism and postmodernism.

1

Bu tablo Cüneyt Birkök’ün “Modernizmden Postmodenizme: Yeni Problemler” adlı çalışmasında örnek aldığı
ve orijinal metnin, Georgetown Üniversitesi akademisyenlerinden Martin Irvine’in üniversiteye bağlı
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/pomo.html adresinde bulunan çalışmadan esinlenerek
oluşturulmuştur.
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According to its adherents, postmodernism continues its development process. Thus, it
exists in social life as an era which humanity still lives and at the same time keeps its
development. It is almost impossible to define the umberalla term of the area which span
supposedly. Because postmodernism emerged by criticizing its making its own rules a dogma
after modernism declining all the dogmas before it.” (Fedai, 2008: 307) That’s why all the
definition trials related to postmodernism can only help introducing its different ways.
We can state opinions about the definition of postmodernism as below:
•

“According to Best and Douglas Kellner passing modernism as prefix – post
bring to the term, anti modern

•

According to Vattimo a disengagement, a liberation -in positive meaning- from
modernism,

•

According to Arnold Tonybee a pitiful deteriorate,

•

According to G. Merquior an extreme state of postmodernism by correlating to
modernism with prefix “post”

•

According to MateiCalinescu “a new face of modernity”

•

According to Wolfgang Welsche a development in modernity

•

According to Andreas Huyssen a split from modernism

•

According to Eagleton the total of reactions against modernism

•

According to Octavia Paz more modern outlook of modern

•

According to Micheal Ryan a ironic approach to modernism
(Emre, 2004: 23-24)

Result
Although the postmodernism we are trying to introduce has affected not only literature
but also art, architecture, theatre, cinema, psychology as well as a number of scientific
branches; as within the features of postmodernism, it should be stated that there isn’t even an
agreement on using the term of postmodernism. It hasn’t got a philosophy in terms of theory
as there aren’t common properties in the structure of postmodernism. However, inportmodern
point of view, the “moment” within it, should be accepted as it is. Some of the researchers
mention that postmodern case expression must be used instead of postmodernism from the

10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

facts of the formation, the configuration and the properties of postmodernism. Nonetheless; it
is important to know that there can’t be a discussion about which one is true for postmodern
writers, because in the reflection of postmodernist understanding the clearness to all ideas,
thoughts, and applications is a distinct feature. This pro-freedom point of view of
postmodernism is making clear this style and tendency for this style day by day.
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TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE ASİMETRİK BİLGİ SORUNUNUN
GİDERİLMESİNE YÖNELİK MÜŞTERİNİN TANINMASINI SAĞLAYICI ORTAK
VERİTABANI UYGULAMALARI

Dr. İlhan ŞAHİN∗
ÖZ
Finansal piyasaların geneli içinde büyük bir ağırlıkta payı olan bankacılık sektörünün
kredilendirme faaliyetlerinde asimetrik bilgi sorunu önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu
sorun, kredi piyasalarının baş aktörlerinden bankaların yanlış kararlar almasına neden olarak
işlevlerini göstermesinde aksaklıklar yaratabilmektedir. Bununla beraber, asimetrik bilginin
yol açtığı ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin, bankalar arasında geliştirilen müşteriler
hakkında bilgilenmeyi sağlayıcı ortak paylaşım uygulamaları aracılığıyla azaltılması
mümkündür. Bankaların aralarında oluşturdukları ortak veritabanları ile faydalandıkları kamu
bazlı bilgi kaynaklarının Türk bankacılık sistemindeki uygulamasının açıklandığı ve analiz
edildiği çalışmamızda, söz konusu uygulamaların kredilendirme faaliyetlerinde asimetrik bilgi
sorununun çözümüne önemli derecede katkısı olduğu ve geliştirilmesinin yarar sağlayacağı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Asimetrik Bilgi, Bankacılık ve Veri Tabanları, Kredi Büroları,
Müşterinin Tanınması, Bankacılık ve E-Devlet
JEL Sınıflaması: G18, G20, G21
COMMON DATABASE APPLICATIONS FOR RECOGNISING CUSTOMER TO
ELEMINATE THE PROBLEM OF ASSYMETRIC INFORMATION IN TURKISH
BANKING SYSTEM
ABSTRACT
Asymmetric information problem play an important role in lending activities of
banking sector which has a large share of financial sector. The problem in question caused
banks, the main actors of the credit markets, to take the wrong decisions can create some
diffuculties while implementing their functions. However, adverse selection and moral hazard
problems caused by asymmetric information can be reduced through co-sharing applications
developed between banks for providing to recognise their customers. In this study, it is
analyzed and explained the application of common databases established by banks between
them and used public-based information resources in Turkish banking system. It is observed
that the applications in question contribute some benefits significantly for resolving
asymmetric information problems in lending activities and should be developed.
Key Words: Asymmetric Information, Banking and Databases, Credit Bureaus,
Customer Recognition In Banking, Banking and E-State
JEL Classification: G18, G20, G21
∗
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1.

Giriş

Bankalar, yapıları ve işlevleri gereği aracılık üstlenen kuruluşlar olup, bu
fonksiyonlarını yerine getirirken çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Söz konusu
kuruluşlar için risklerin yönetimi kadar, risklerin kaynağı da önemlidir. Risklerin doğmasına
neden olan faktörlerin başında, asimetrik bilginin varlığı gelmektedir. Bankaların,
kredilendirdikleri müşterileri hakkında “tam bilgi” sahibi olmasalar bile, buna yakın bir
şekilde kredilendirme faaliyetlerini yürütmeleri asimetrik bilgiden kaynaklanan riskin
azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla, bankaların, müşterilerini kredilendirmeden
önce haklarında risklerini belirlemelerine yardımcı olabilecek bazı araştırmaları
yapabilecekleri çeşitli veritabanlarından faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede, müşterilerin kredilendirilmesinde dikkate alınabilecek çeşitli bilgilerin
yer aldığı veritabanlarından faydalanmak suretiyle asimetrik bilginin iki temel yaklaşımı olan
ters seçim ve ahlaki tehlike sorununun en aza indirgenmesi söz konusu olabilecektir.
Çalışmamızda detaylı şekilde yer vereceğimiz bilgi paylaşımının sağlandığı ve
bankaların ortak kullanım imkânına sahip olduğu çeşitli veritabanları sayesinde, kredi
piyasasının işlerliği yönündeki aksaklıklar azaltılmakta olup, söz konusu bilgi paylaşımlarının
artması finansal krizlerin nedenleri arasında olan asimetrik bilgi sorununun çözümüne önemli
derecede katkı sağlamaktadır.
2. Asimetrik Bilgi Kavramı
Ekonomik aktörlerden bir tarafın diğerine oranla daha fazla bilgiye sahip olması ya da
tarafların birbirleri hakkında aynı derecede bilgi sahibi olmaması durumu “asimetrik bilgi”
(asymmetric information) kavramı ile ifade edilmektedir (Mishkin,1991; Tumay, 2009;
BDDK, 2003). Asimetrik bilginin geçerli olduğu durumlarda etkileşim içerisinde bulunan
ekonomik aktörlerden daha çok bilgiye sahip olan taraf diğer tarafa karşı haksız bir üstünlük
kazanmakta ve bu nedenle ekonomik faaliyetlerin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi
mümkün olamamaktadır. Piyasa mekanizması içerisinde kaynakların verimli bir şekilde
kullanılması için aktörler arasında bilgi akışının tam olarak sağlanması gerekmektedir.
Ancak, bilgi akışının tam olarak sağlanamaması neticesinde ekonomik aktörler arasında
ortaya çıkan asimetrik bilgi nedeni ile önemli piyasa aksaklıkları yaşanmaktadır (Karahan,
2006).
George Akerlof'un1 bahsettiği ikinci el oto piyasası ve sigorta piyasasının yanı sıra
finans, gayrimenkul, müzayede ya da daha genel anlamda ticarete konu olan her faaliyette
asimetrik bilgi ve bunun etkilerinin gözlemlenmesi mümkündür (Şimşek ve Karakaş,
2007:21).
Gerçekte finansal piyasalar mükemmellikten oldukça uzaktır (Okuyan, 2009). Şen (2006)
ve Mishkin (1991, 1994), finansal krizi asimetrik bilgi yaklaşımı ile açıkladığında, finansal
1

Akerlof 1970 yılında yaptığı çalışmasında kullanılmış otomobil piyasalarını inceleyerek, alıcı ve satıcı
arasındaki bilgi farklılığından kaynaklanan nedenlerin piyasalarda nasıl bir dengesizlik yaratabileceğini belirtmiş
ve asimetrik bilgi kavramını “limon” problemi örneğinden yola çıkarak geliştirmiştir. Akerlof, iyi ve kötü
(limon) kullanılmış otomobillerin satışının yapıldığı ikinci el otomobil piyasasında, satıcının otomobillerin iyi
kullanılmış ya da kötü kullanılmış olduğunu bildiği halde, alıcının otomobilin niteliği ya da iyi olup olmadığı
hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını, yani alıcı ve satıcı arasındaki ilişkide asimetrik bilgi sorunun var
olduğunu belirtmiştir. Bu durumun ise nihai olarak, ikinci otomobil piyasasının çökmesine neden olabileceğini
ifade etmiştir (Akerlof, 1970:488-500).
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piyasalarda bilgi akışının aksamasına ve bu yüzden görevlerini yerine getirememesine vurgu
yapmaktadır. Bu halde, finansal piyasalar, fonları en verimli yatırım fırsatlarına etkin bir
şekilde kanalize edememekte ve sonuçta yatırımlarda bir azalma ve buna bağlı olarak da
ekonomik faaliyetlerde bir daralma meydana gelmektedir (Şen, 2006; Mishkin, 1991;
Mishkin, 1994).
Mishkin (1994), finansal krizlerin anlaşılmasında, asimetrik bilgi kavramını
kullanmıştır. Bu kavram ile finansal krizleri açıklarken finansal yapının temel gerçeklerinden
başarılı bir şekilde faydalanmış olup, bunlardan konumuzla ilgili olanlar aşağıda sunulmuştur
(Şen, 2006; Mishkin, 1991; Mishkin, 1994):
a) Finansal sistem önemli derecede regülasyona tabi tutulan sektörlerdendir.
b) Finansal aracılık, ekonomik döngüde fonların verimli yatırım alanlarına
yönlendirilmesinde birincil yöntemdir.
c) Bankalar, firmaların en önemli harici fon kaynağını oluşturur.
d) Teminat, borç sözleşmelerinin en önemli özelliklerinden biridir.
e) Borç sözleşmeleri, şartlarının çoğunlukla finansal kuruluş tarafından belirlendiği ve
borçluya önemli sınırlamalar getiren hukuki düzenlemelerdir.
Asimetrik bilgi, ters seçim (adverse selection) ve ahlaki tehlike (moral hazard) olmak
üzere iki tür probleme neden olmaktadır. Ters seçim, finansal işlemden önce; ahlaki tehlike
ise finansal işlemden sonra meydana gelmektedir (Mishkin, 1991; Şen, 2006:3; Şimşek ve
Karakaş, 2006). Ters seçim ve ahlaki tehlike problemleri aşağıda detaylı olarak
incelenecektir.
Ters seçim ve ahlaki tehlike sorunları genel olarak piyasalarda etkinliği bozan unsurlar
olup, asimetrik bilgi probleminin çözümünde piyasaların kendi kendine dengeye gelmesini
bekleyerek kayıpların oluşması veya tekerrür etmesine göz yummak yerine belirli
regülasyonların yapılması ve bu amaçla örneğin kredi büroları gibi bilgilenmeyi sağlayıcı bazı
kurumsal yapılanmaların teşkil edilmesi daha akılcıdır (Mishkin ve Strahan, 1999:3, Şimşek
ve Karakaş, 2006:23; Aras ve Müslümov, 2004; Jappelli ve Pagano, 1999a; Padilla ve
Pagano, 1999).
2.1.

Ters Seçim Kavramı ve Ters Seçimi Önleyici Tedbirler

Ters seçim (adverse selection), finansal işlem meydana gelmeden yani taraflar
arasında kredi sözleşmesi imzalanmadan önce ortaya çıkmakta olup, etkin bir şekilde borç
talep eden ve potansiyel olarak daha riskli olduğu değerlendirilen krediler için geçerlidir. Bu
türden borçlular, borcu geri ödeme konusunda normal kredi kullanıcılarına göre daha az
gönüllü olduklarından, riskli işlere yatırım yapmak suretiyle yüksek faiz ödemeye razıdırlar
(Mishkin, 1997:56-60; Mishkin, 2001).
Finansal sistem içerisinde ters seçim sorununa örnek olarak, alacağı krediyi geri
ödeme olasılığının çok düşük olduğunu bilen bir banka müşterisinin, bu sebeple alacağı
krediye karşılık bankaya çok yüksek faiz oranını ödemeyi kabul etmesi ve dolayısıyla, krediyi
ilk sırada alabilmesi gösterilebilir. Bu durumda, asimetrik bilgi sorunu nedeniyle kredinin bu
müşteriye verilmesi ters seçim durumunu oluşturmaktadır (Aras ve Müslümov, 2004:57).
Ters seçim problemini çözmek için kreditörler geri ödenmeme riskine karşı, kredi riski
değerledirmesi ve müşterileri hakkında araştırma yaparlar.
3
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Ters seçim probleminin çözülmesini amaçlayan tedbirleri, bankacılık sistemine ve
çalışma konumuza uyarlayarak dört farklı gruba ayırıp inceleyebiliriz (Şen, 2006; Mishkin,
1994; Mishkin, 1997; Padilla ve Pagano, 1999; BDDK, 2003):
a) Özel bilgi üretimi ve satışı: Amaç, kredi talep edenler hakkında ayrıntılı bir bilgiyi
kredi arz edenlere sağlayarak asimetrik bilgi problemini ortadan kaldırmaktır. Kredi talep
edenler hakkındaki bilgi, kredi derecelendirme kuruluşları, kredi büroları veya diğer bilgi
paylaşım şirketlerinden temin edilebilir.
Bu şirketler, gerek bireysel gerekse kurumsal bazda kredi kullanıcılarının çeşitli
bilgilerini üyelerine (finansal kuruluşlar, yetkili bireyler veya finansal aracılar) satarlar.
Bununla beraber finansal piyasalardaki ters seçim problemini özel bilgi üretimi ve satışı ile
tamamen bertaraf etmek mümkün değildir. Özel bilgi üretimi ve satışı, bazılarının bu bilgiden
hiçbir bedel ödemeden yararlanmasına yani, bedavacılık problemine (free-rider) yol açar.
Bedavacılık problemi, birilerinin bedel ödeyerek elde ettikleri bilgiden ödeme yapmayanların
da faydalanması durumudur. Bilgiye yaptıkları ödeme ile belli bir maliyet üstlenen birey veya
firmalar, karşılığında bir kazanç elde etme beklentisini taşırlar. Bankacılık sisteminde bu
sayede daha az riskli firmalar daha düşük maliyetle piyasa ortalamalarının altında, riskli
firmalar ise daha yüksek maliyetlerle borçlanabilirler. Sonuçta bilgi için bedel ödeyen
kreditör, hedeflediği kazancı elde edemeyebilecektir. Bu durum, daha az bilgi satın alınması
ve üretilmesine neden olabilir.
b) Bilgilenmeyi arttırıcı kamusal düzenlemeler: Kamu otoritesi, düzenleyici ve
denetleyici kurallarla finansal sistemin etkinliğinin arttırılmasında önemli bir rol üstlenebilir,
finansal kuruluşların risklerini azaltıcı yasal düzenlemeler yaparak bilgi üretilmesini ve
kullanılmasını sağlayabilir. Bilhassa, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan edevlet uygulamaları ve kamu düzeni içerisinde tutulan veri tabanları buna örnek verilebilir.
Bilgilenmeyi arttırıcı kamusal düzenlemeler, ters seçim problemini azaltmasına rağmen,
tamamen ortadan kaldırmaz. Özellikle, diğerlerine göre kurumsal yapısı daha gelişkin
firmalar şeffaf hareket ederek; satışları, gelirleri ve varlıkları hakkında kamuoyunu
bilgilendirseler dahi, yine de yatırımcıdan daha fazla bilgiye sahiptirler. Bu sonuç, finansal
piyasalarda hala bilgi asimetrisinin olduğunu gösterir. Ayrıca kamuoyuna verilen bilgilerin
tamamen doğru olduğu hususunda her seferinde yaşanan krizler sonucunda kuşkular daha da
artmış ve firmalar hakkında sunulan bağımsız denetim raporları sorgulanır olmuştur.
c) Finansal aracılık: Finansal aracılar, asimetrik bilgiden kaynaklanan problemleri
izleme (monitoring) faaliyetleriyle azaltırlar. Dolayısıyla, bu kurumları sıradan bir borç
verenden ayıran temel özellik izleme faaliyetlerinde uzmanlaşmış olmalarıdır. Bu kapsamda
söz konusu kurumlar, firma hakkında bilgi üretmek suretiyle yaptıkları analizlerle iyi ve kötü
firmaları birbirinden ayırt etme imkânına sahip olurlar. Böylece, finansal aracılar sayesinde
tasarruflar, verimli alanlara yönlendirilebilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bankalar,
finansal aracılar olarak özel bir öneme sahiptirler. Bu ülkelerde finansal piyasaların yeterince
gelişmemiş olması, bankaların önemini artırmıştır. Ayrıca bankalar, müşterileri ile
geliştirdikleri uzun vadeli ilişkiler sayesinde bilgi toplama avantajına da sahiptirler.
d) Teminat ve net işletme değeri:
- Teminat, borçlunun borcunu zamanında ödeyememe riskine karşılık olarak borç
verene alımını taahhtüt ettiği maldır. Teminat, borçlunun zamanında borcunu ödeyememesi
halinde borç verenin zararını karşılamayı hedefler. Borç veren, teminatı satarak kayıplarını
4
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telafi etme imkanına sahip olacaktır. Bu yüzden teminatla güvence altına alınan borcu,
kreditör vermeye daha fazla istekli olacaktır. Bu suretle, teminatın yeterince iyi kalitede
olması ile borç alan ve veren arasındaki asimetrik bilginin önemi azalacaktır.
- Net işletme değeri, firmanın varlıkları ile yükümlülükleri (aktif ve pasif kalemler)
arasındaki farktır. Net işletme değeri teminata yakın bir performans sergiler ve borç
sözleşmesinde alacağa konu olur. Net işletme değeri yüksek olan bir firma, borcunu
zamanında ödeyemese bile, sözleşmeye dayanarak kredi veren taraf pozitif işletme değerini
almaya hak kazanacak ve onu satarak zararını telafi edebilecektir. Ayrıca, net işletme değeri
yüksek olan firmaların, borcunu zamanında ödeyememe olasılığı düşük olanlara göre daha
azdır. Çünkü firma, borcunun tamamını ödeyebileceği varlıklara sahip olup, daha üretkendir.
Borçlu firmaların yüksek bir net işletme değerine sahip olması, ters seçim probleminin
sonuçlarını hafifletecektir. Borç veren firmalar ise kredilendirmeye daha istekli olacaklardır.
2.2.

Ahlaki Tehlike Kavramı ve Ahlaki Tehlikeyi Önleyici Tedbirler

Ahlaki tehlike (moral hazard), finansal işlem meydana geldikten yani, taraflar arasında
kredi sözleşmesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan bir asimetrik bilgi problemidir. Borcu alan
tarafın, aldığı kredinin geri ödenmesinde zorluklar yaratması veya imkânsız kılması gibi
istenmeyen veya ahlaki olmadığı düşünülen bir takım faaliyetlere girişmesi sürecini ifade
eder. Diğer bir ifadeyle, ahlaki tehlike, borçlunun yüksek getiri beklentisiyle riskli faaliyetlere
girişmesi sonucu oluşan risktir (Mishkin, 1997:56-57).
Ahlaki tehlike probleminde, kreditörler, kredi kulllanıcılarının aldıkları fonu
kullandıkları proje ya da kullanım amaçlarının kalitesini belirlemede güçlük yaşarlar. Bu
yüzden kredi kullanıcıları, kreditörleri zarara uğratabilecek riskli ve temerrüt olasılığını
arttıran faaliyetlerle uğraşma güdüsüne sahiptirler. Ayrıca, kredi kullanıcısının fonladığı riskli
projesinin başarılı olması durumunda, yatırılan paranın çok üzerinde ve tek taraflı bir kazanç
sağlaması olasılığına karşın; başarısız olduğu takdirde ise kreditörün, zararın büyük bir
bölümünü üstlenmek zorunda kalmasının söz konusu olması da ayrı bir olasılıktır. Sonuçta,
kredi sağlayıcıları ile kullanıcıları arasında ahlaki tehlikeden kaynaklanan çıkar çatışması,
birçok kredi sağlayıcı kuruluşun daha fazla borç vermemesiyle yatırım faaliyetlerini alt
düzeylere geriletebilecek veya fon kullanımını azaltabilecektir (Mishkin, 1991; Mishkin,
1996:3; Mishkin,1997; Şen, 2006).
Bankalarda ahlaki tehlikeyi asgari seviyeye indirgemekte kullanılan araçları aşağıda
sıralandığı şekilde ele almak mümkündür (Cengiz, 2010; Şen, 2006):
a) İzleme ve gözetleme: Finansal piyasalarda bilgi problemini çözmede sahip
oldukları avantajlar nedeniyle bankalar ve diğer finansal aracılar önemli rol oynamaktadır.
Zira, bankalar bilgi toplamada uzmanlaşmış kurumlardır. Bankalar kredi verdiği
müşterilerinden kişi ya da firmaları izleyerek haklarında bilgi sahibi olabilir ve geri
ödemelerde aksaklıklar yaşandığı anda gerekli müdahaleyi yaparak ahlaki tehlikeden
kaynaklanabilecek zararlarını asgari seviyeye indirebilirler. Özellikle büyük çapta kredi
sağladıkları firmalara zaman zaman yapacakları ziyaretler ve istihbarat faaliyetleriyle
asimetrik bilgi problemini önemli derecede çözüme kavuşturabilirler.
b) Kamusal düzenlemeler: Hükümetler ve kamu kuruluşları sahip olduğu bazı
bilgileri yapacakları yasal düzenlemelerle finansal kuruluşların erişimine açabilir ve ahlaki
tehlike probleminden kaynaklanan riskleri azaltabilirler. Örneğin takibe düşerek hiçbir
şekilde borcunu ödemeyen ve yerini değiştiren bir müşterinin, nüfus kayıt sisteminden ikamet
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ettiği en sonki adresi tespit edilebilir ya da işyerini değiştiren bir müşteri için sosyal güvenlik
numarasından sosyal güvenlik sistemine erişilerek çalıştığı en sonki işyerine ulaşılabilir.
c) Borç sözleşmeleri: Borç sözleşmeleri kredi verenlere, müşterilere ve firmalara
sağladıkları kredilere önemli derecede güvence sağlayacağı için faaliyetlerin gözetleme ve
izleme ihtiyacını belirli bir dereceye kadar azaltacaktır. Fakat, kreditörler, kredi sağladıkları
kuruluşlara verdikleri kredinin akibetini öğrenebilmek ve takip edebilmek için sözleşmeye
özel maddeler koyabilirler. Buna proje kredileri örnek olarak verilebilir.
3. Bankacılık Sektöründe Asimetrik Bilgi Sorunu ve Müşterinin Tanınması
18. yüzyıldan itibaren, birçok önemli iktisatçı eksik bilginin ekonomi üzerindeki
etkilerine vakıf olmuştur. Bunlar arasına Smith, Marshall, Weber, Sismondi ve Mill gibi
iktisatçılar dahil edilebilmektedir. Örneğin Smith, firmaların faiz oranlarını arttırdıklarında, en
iyi borçluların piyasadan çekildiklerini tespit etmiş ve eğer borç verenler, riskleri tam olarak
bilmiş olsalardı, borçluya uygun bir risk primi yükleyerek problemi çözebileceklerini
belirtmiştir (Alp, 2010:176).
Finansal piyasalardaki gelişmeler ve sorunlar ekonominin genelini de etkilemektedir.
Bilgi asimetrisinin finansal piyasalarda var olduğu ve bunun makroekonomik etkilerinin
bulunduğu, yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, bilgi asimetrisi,
Walrasian2 anlamdaki dengenin finansal piyasalarda ve özellikle kredi piyasalarında
oluşmasına engel teşkil etmektedir (Fidan, 2011:42).
Asimetrik bilgi ile ilgili finansal piyasalarda yaşanan sorunlar hakkında literatürde, en
önemli çalışmalar 1970’li yıllardan itibaren yapılmaya başlanmıştır. Bunlar arasında Akerlof
(1970), Jaffee ve Russell (1976) ile Stiglitz ve Wisse (1981) tarafından yapılan çalışmalarda
finansal piyasalar ve özellikle kredi piyasalarında asimetrik bilginin varlığı ve etkileri ile
önemli tespit ve sonuçlara ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmalarda, finansal piyasalarda diğer
piyasalara göre bilgi eksikliğinin ve belirsizliğin daha yoğun şekilde bulunduğu, finansal
piyasalar içinde özellikle kredi piyasalarında asimetrik bilgi ile ilgili sorunların daha yoğun
şekilde yaşandığı ve bu durumun piyasaların işleyişini yerini getirirken, ters seçim, ahlaki
tehlike ve kredi tayınlaması gibi sonuçlar doğurmak suretiyle etkilediği belirtilmiştir.
Yukarıda ifade edilenlerden yola çıkarak bankaların karşı karşıya kaldığı temel bilgi
probleminin, kredi olarak verdikleri paranın nasıl kullanıldığını bilmemeleri olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla kredi piyasasının mükemmel olarak ve tam bilgi ile çalışamaması
nedeniyle, kredilerin talep edenlere verimli bir şekilde aktarılması gereklidir. Bu noktada,
bankalar bilgi sorunu karşısında kredilerin geri dönmeme riskini almak istemedikleri için
çoğu zaman kredi tayınlamasına giderler (Aras ve Müslümov, 2004).
Kredi tayınlaması (credit rationing), asimetrik bilgi nedeniyle meydana gelen ters seçim
probleminin kredi piyasasındaki sonucudur. Kredi piyasasında talebin arzı aşması, yani borç
talep edenlerin cari faiz oranından hatta yüksek faiz oranlarını ödemeye razı olsalar bile
istedikleri kadar borçlanamamaları durumudur.
Stiglitz ve Weiss (1981) tarafından yapılan çalışmada riski yüksek olup da kredi talep
eden müşterilerin yüksek faiz oranından kredi almaya riski düşük olanlara göre daha istekli
olmalarından dolayı, bankaların yüksek risk grubundaki müşterilerine faiz oranlarını
2

Matematik okul diye anılan Lozan Okulu’nun kurucusu olan Neo klasik iktisatçılardan Leon Walras tarafından
öne sürülen denge kuramı kısaca, para, mal ve işgücü piyasalarında eşanlı dengeyi açıklamaktadır.
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arttırmalarının ters seçim sorununu daha da kötüleştireceği vurgulanmıştır. Bu nedenle,
kreditörlerin fazla talebi, faiz oranlarını arttırmak yerine, kredi tayınlaması ile ortadan
kaldırmaya çalışmaları daha akılcı bir yol olarak gösterilmiştir. Bu çerçevede, bankalar, kredi
verirken geri ödeme olasılıkları daha yüksek olan borçluları bilmek isteyecekler ve bu amaçla
çeşitli yöntemlerle kredi talep eden müşterilerini ayrıştırma yoluna gideceklerdir. Yüksek faiz
ödemeye istekli borçluların riskliliği diğerlerine göre daha fazla olabilir. Onların daha yüksek
faiz oranlarından borçlanmaya istekli olmalarının nedeni, krediyi geri ödeme olasılıklarının
düşük olduğunun farkında olmalarıdır. Dolayısıyla, faiz oranları yükseldikçe borçlananların
ortalama riskliliği artacak, muhtemelen de bankanın kârlılığı düşecektir. Sonuç olarak, denge,
arz ve talep klasik iktisat kuramındaki gibi piyasa kuralları çerçevesinde oluşmaz ve kredi
tayınlaması durumu ortaya çıkar, banka aşırı kredi talebi ile karşılaştığında faiz oranını
yükselterek kârlılığını arttıramaz (Stiglitz and Weiss, 1981).

BANKANIN BEKLENEN KAZANCI

Şekil 1. Bankanın Beklenen Kazancını Maksimize Eden Faiz Oranı

^
r*

FAİZ ORANI

Kaynak: Stiglitz ve Weiss, 1981:394

Stiglitz ve Weiss’in (1981:394) yaptığı çalışmada yukarıda Şekil 1’de yer alan Grafikte
görüldüğü üzere, kredi arz ve talebinin faiz oranına bağlı olarak değiştiği ve r* faiz oranında
bankanın beklenen kazancının maksimum seviyede gerçekleştiği vurgulanmıştır. Grafikte, r*
noktasına kadar bankanın beklenen kazancının faiz oranının artış hızından daha yavaş arttığı
görülmektedir. Bankanın getirisinin maksimum olduğu r* noktası optimum faiz oranı olarak
tanımlanmakta olup, bu noktada kredi talebi kredi arzını aşmakta ve bundan sonkraki
oranlarda beklenen kazanç düşmektedir. Banka için söz konusu faiz oranından sonraki
oranlarda verilen kredilerde daha yüksek faiz oranından borçlanmaya razı olan riski yüksek
müşterilerin bulunduğu kabul edildiğinden, bankanın beklenen kazancında azalma başlamakta
ve bu noktadan sonra kredi tayınlaması yaşanmaktadır (Stiglitz ve Weiss, 1981).
Görüldüğü üzere, bankacılık sektöründe müşterinin tanınmasını sağlayıcı veri
kaynaklarının yetersiz olması asimetrik bilgi sorununu doğurmakta ve bu sorun nedeniyle
sektörde kredi tayınlaması yaşanmaktadır. Sonuç olarak, sektörde fonlar doğru bir şekilde
kanalize edilememekte ve piyasa aksaklıkları oluşmaktadır.
Asimetrik bilgiye dayanan ters seçim sorununu ortadan kaldırmak için bankalar çesitli
yollara başvururlar. Çünkü bankanın krediden beklenen getirisi, kredinin geri ödenmesine
bağlıdır. Bu yüzden banka, geri ödeme ihtimali daha yüksek olan borç alıcılarını belirlemek
ister. İyi borç alıcısını belirlemek ise uğraş gerektiren bir iştir. Bu nedenle bankalar çeşitli ön
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eleme araçları kullanırlar. Piyasadaki alıcılar için bankalar, şu üç aşamada bilgi edinim
faaliyetlerine girişerek rekabet ederler (Erdoğan, 2008:7):
-

İlk aşamada, bankalar, kredi piyasasına girip girmemekte ve alıcıya ilişkin özel bilgiyi
edinmeye yarayan ön eleme teknolojisine nasıl yatırım yapacaklarına karar verirler.

-

İkinci aşamada, bu yatırımlara bağlı olarak bankalar krediye başvuranları ön elemeden
geçirip geçirmeyeceklerine karar verirler. Alıcı hakkında yapılacak ön eleme, bankaya
alıcıların cinsi, yani riskli olup olmadıkları hakkında bilgi verici bir sinyal olacağından
daha iyi bir kredi dağılımına yol açacaktır. Ancak, bu belirleme, alıcının ön eleme
yapan bankaya olan uzaklığına bağlıdır.

-

Piyasaya giriş şartlarına ve alıcıya ilişkin özel bilgiye bağlı olarak bankalar üçüncü
aşamada, faiz oranları teklifleri ile diğer bankalarla rekabet ederler. Bu teklifler banka
ile alıcılar arasındaki bilgi eksikliğine göre değisir. Son olarak alıcılar kendilerine en
düşük faiz oranında krediyi veren bankadan kredilerini alırlar.

Ön eleme dürüst alıcı ile dürüst olmayan alıcıyı birbirinden ayırmaya yarar. Bankalar,
alıcılara ilişkin ön eleme sürecinde; kimi zaman faiz oranlarından, kimi zaman teminat
miktarlarından, kimi zaman da alıcılar hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak çeşitli
bilgilerin kayıt edilip saklandığı veri tabanlarının bulunduğu kredi büroları veya risk
merkezleri gibi değişik kaynaklardan faydalanırlar (Erdoğan, 2008). Söz konusu veri tabanları
aynı zamanda müşterinin zaman içerisinde doğabilecek risklerinin de yansımasına kaynaklık
edeceğinden, müşterinin banka ile gelecekteki ilişkilerinin izlenmesi konusunda da faydalı
olurlar.
Kimlik ve adres bilgilerinden başlayarak, müşterinin tanınmasını sağlayıcı daha önce
girdiği kredi ilişkilerinde gösterdiği davranışları ve çeşitli ödeme kayıtlarının bulunduğu veri
tabanları asimetrik bilginin giderilmesinde pratiğe dönüşerek sorunun çözümüne aracılık eder.
Sonuç itibarıyla, asimetrik bilginin yol açtığı problemleri asgari seviyeye indirgemek
için finansal sistemin izlenmesi ve kontrol edilmesi ile veri tabanlarını besleyecek bilginin
üretimi ve paylaşımı gereklidir (Mishkin, 1997; Mishkin, 2001).
4. Bankacılık Sisteminde Asimetrik Bilgi Sorununu Gidermeye Yönelik Ortak
Veritabanı Uygulamalarına Genel Bir Bakış
Bankacılık sektörü için “bilgi” kritik derecede önem arz eden bir girdi niteliği taşır
(Karapetyan ve Statescu, 2009:1). Bu nedenle, sürdürdükleri faaliyetleri gereği bankalar, ters
seçimi önlemek için bilgi toplama, ahlaki tehlikeyi önlemek için müşterilerini gözetleme ve
izleme ihtiyacı duyarlar (Cengiz, 2010). Ayrıca, finansal piyasaların ve beraberinde kredi
piyasalarının derinleşmesi, kredi kullanıcıları ile ilgili doğacak risklerin azaltılması, kontrolü
ve takibini gerekli kılmıştır. Bilgi işlem ve paylaşım süreçlerinde yaşanan teknolojik
gelişmeler ise asimetrik bilgiden kaynaklı sorunların tespit ve çözümüne kolaylık getirmiştir.
Bu amaçla, birçok ülkede, kredi veren kuruluşların üstlenmiş oldukları risklerin
belirlenmesi, gözetim ve denetimin gerçekleştirilmesi ve kredi sisteminin daha sağlıklı
işlemesini sağlamak amacıyla, risk bilgilerinin derlenmesi ve dağıtılmasına yönelik sistemler
kurulmuştur. Risk verileri bazı ülkelerde sadece kamu otoriteleri tarafından toplanırken, bazı
ülkelerde sadece özel kredi kuruluşları tarafından izlenmekte, birçok ülkede ise hem kamu
hem de özel kurumların bulunduğu karma modelin benimsendiği görülmektedir. Sadece kamu
kredi kayıt merkezlerinin olduğu ülkelere, Belçika, Fransa ve Endonezya; sadece özel kredi
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bürolarının olduğu ülkelere ABD, Kanada, Hollanda, İngiltere, İsviçre ve Polonya; karma
yapıların olduğu ülkelere ise Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Portekiz,
Malezya, Arjantin, Brezilya ve Meksika örnek gösterilebilir. Kamu kredi kayıt kuruluşlarının
kuruluş amaçları da farklılık gösterebilmektedir. Bir kısım ülkelerde bankacılık gözetim ve
denetim fonksiyonunun bir parçası olarak bu bilgiler değerlendirilirken, günümüzde kredi
geçmişinin izlenmesi en önemli fonksiyon olarak ön plana çıkmaktadır (TCMB, 2011:62).
Bazı ülkelerde kredi verenler, kredi büroları olarak bilinen bilgi brokerları aracılığıyla
bilgi alışverişinde bulunarak, yeni müşterileri hakkında bilgi alırlar. Piyasanın büyüklüğü de
bilgi paylaşımı isteğini arttırır. Diğer taraftan bilgi paylaşımı, borçlandırma faaliyetlerini her
zaman arttırmaz. Kredi bürolarından kaynaklanan artış, ancak güvenli kredi kullanıcılarının
yüksek fiyat sebebiyle dışında kaldıkları ters seçimli piyasalarda gerçekleşir (Erdoğan,
2008:11).
Esasen, kredi tayınlaması yapmak yerine piyasada oluşan denge faiz oranından daha
yüksek oranlarda kredi kullandırmak, günümüzde gelişen kredilendirme sistemlerinde daha
geçerli uygulamalardır. Müşteriler hakkında veritabanları aracılığıyla edinilen bilgiler
çerçevesinde yapılan skorlamalar neticesinde alınan puanlara göre firma riskliliği
değerlendirilip faiz fiyatlaması yapılabilmektedir. Böylece kredi tayınlamasına alternatif
olarak, doğrudan firma skoru ya da risk derecelendirmesi baz alınarak yapılan faiz fiyatlaması
ile kredilendirme yapılabilmekte ve kredi piyasaları derinleşerek daha işlevli bir şekilde
faaliyet gösterebilmektedir.
Ülkedeki banka ya da belirli finansal kuruluşların, edinmeyi düşündükleri müşterileri
hakkında çeşitli kredi veya diğer nitelikteki bilgilerinin paylaşımı amacıyla ortak veri
tabanlarının oluşturulmasını kabul etmesi durumunda, kredi bürosu finansal kuruluşla ilişkiye
giren ya da krediye başvuran alıcıların kaliteleri hakkında tüm üyelerin sağladığı bilgilerin
bulunduğu ve üyelerin ulaşabileceği ortak bir veritabanında bilgileri birleştirerek kullanıma
sunabilir (Padilla ve Pagano, 1999).
Kredi bürosu topladığı bilgiye göre birçok türde kredi raporu oluşturabilir ve söz
konusu bilgiler müşterinin tanınmasında kullanılır. Bu çerçevede paylaşılan bilgiler iki
kategoriye ayrılıp incelenebilir. Siyah ya da negatif bilgiler, borcunda gecikme olan ya da
aldığı borcu geri ödemeyen müşteriler hakkında bilgi içerir ve kredi kullandırım sürecinde
müşterinin ödemezlik durumu ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri tabanına işlenir, böylece
birden çok kredi kurumunda borcu bulunan müşterinin durumundan diğer kurumlar haberdar
olabilir. Böylece, gerçek ya da tüzel kişi müşteriler, kredibilitelerinin azalmasını
istemediklerinden ödemelerinde daha dikkatli olmaya çalışacaklardır. Beyaz bilgiler ise kredi
müracaatçısı hakkındaki varlık ve yükümlülük, garanti ve kefalet, ödeme vadesi ve geri
ödemeler, iş ve nüfus kayıt sistemindeki bilgileri içerir (Jappelli ve Pagano,1999a:11).
Kredi bürolarının dünyadaki uygulamalarına bakıldığında, müşterilerin negatif bilgileri
yanında, özel ve kamu bazlı birçok kaynaktan faydalanarak mali, demografik, mahkeme ve
icra ve tapu kayıtlarına varanedek çeşitli bilgileri veritabanlarında toplayıp işlemek suretiyle
üyelerinin paylaşımına sundukları görülmektedir (Jappelli ve Pagano, 1999b:3).
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5. Türk Bankacılık Sisteminde Asimetrik Bilgi Sorununu Gidermeye Yönelik
Ortak Veritabanı Uygulamaları
5.1.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Risk Merkezi

TCMB Risk Merkezi, bankalar ve diğer mali kuruluşların muşterilerinin veya kredi
isteklilerinin tüm mali sistemden kullandığı toplam kredi miktarını devamlı ve güncel olarak
görmelerini sağlamak ve kredi kullandırım kararlarında yardımcı olmak amacıyla 1951
yılında İstanbul’da kurulmuş olup, mali sistemin derinleşmesi ve mali kuruluşlardaki
gelişmeye paralel olarak günümüze kadar işlevleri ve katılımcı finansal kuruluşların sayısı
artmıştır (TCMB, 2011). Kredi izleme sistemi olarak da adlandırılan bu fonksiyon Türkiye’de
aynı zamanda, bankalarca kurulan Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. tarafından da sürdürülmektedir
(TCMB, 2007).
TCMB risk merkezinde toplanan veriler aracılığıyla, Türkiye genelindeki genel kredi
hacmi ile sektörel dağılımının bilinmesi ve izlenmesi, bir firma veya gerçek kişiye ödeme
gücünün üzerinde kredi verilmesinin önlenmesi ve riskin oluşumuna engel olunarak
bankacılık kesimine olan güvenin sürdürülmesi de amaçlanmaktadır (TCMB, 2002). Sistemde
firma ve bireylerin, pozitif ve negatif kredi bilgileri değişim konusu yapılmaktadır (TCMB,
2007).
Risk Merkezinde toplanan verilerden finansal kuruluşlar ve bankalar yararlanmak
suretiyle, genel ekonomik gidişatı tahmin edebilir ve buna göre pozisyon alabilirler. Risk
Merkezi, aşırı risk alan kredi kulllanıcılarının tespitine aracı olduğundan, bu noktada
asimetrik bilgi sorununun çözümüne faydalı olur.
Ayrıca, kuruluşundan bugünedek söz konusu Merkez’den faydalanan katılımcıların sayı
ve çeşidinde artış yaşanmıştır. Başlangıçta Risk Merkezi katılımcısı sadece bankalar iken,
2000 yılı Haziran ayından itibaren faktoring ve finansal kiralama şirketleri, 2005 yılının Şubat
ayından itibaren tüketici finansman şirketleri, 2007 yılının Ekim ayından itibaren de varlık
yönetim şirketleri sistem kapsamına alınmıştır (TCMB, 2011).
Buna ilaveten, Risk Merkezi’ne paylaşılan bilgilerin tür ve içeriği de zaman içinde
artmış olup, bunlar aşağıda sıralanmıştır ( TCMB, 2002; TCMB, 2011):
- Kredi limit ve risk bilgileri,
- Ödememe protestosu çekilen senet bilgileri,
- Negatif nitelikli bireysel kredi borçlularının kimlik bilgileri,
- ve son olarak 5941 sayılı yeni Çek Kanunu ile birlikte karşılıksız çek bilgileri de Risk
Merkezinde toplanarak merkezileştirilmiş ve katılımcılar ile paylaşılmaya başlanmıştır.
Hali hazırda, Risk Merkezi’nin, 48 banka, 11 tuketici finansman şirketi, 6 varlık
yönetim şirketi, 36 finansal kiralama, 75 faktoring şirketi ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. olmak
üzere toplam 177 adet katılımcısı ve bilgi aldığı Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu ile
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan oluşan 2 kaynak kuruluşu bulunmaktadır (TCMB, 2011).
Risk Merkezi’nin paylaşıma konu ettiği bilgilerin ve katılan kuruluşların sayı ve
çeşidinde artış sağlanmış olmakla birlikte, finansal sistemde günden güne ve artan hızda
sürekli değişiklikler yaşanmaktadır. Yaşanan her krizde bilginin ve bilgi paylaşımının ne denli
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Nedenleri karmaşıklaşan finansal krizlerin önüne
geçilmesi için, yeni sistemler ile müşterinin değerlendirilmesi ve çeşitli senaryolarla yapılan
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risk analizlerine ihtiyaç duyulmuştur. Nihayetinde tüm bunların yapılabilmesi için kaynak
olan bilginin önemi de artmıştır.
Bu amaçlarla, daha önce TCMB Risk Merkezi tarafından sunulan bilgi paylaşımı
hizmetlerinin, dünyada merkez bankalarının ekonomide üstlendiği rollerdeki değişim ve
gelişen yeni şartlar gözönünde bulundurularak Türkiye Bankalar Birliği’ne devredilmesine
yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.
6111 sayılı Kanun ile TBB nezdinde Risk Merkezi’nin kurulmasını düzenleyen yasa 13
Şubat 2011 tarihinde kabul edilmiş, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece daha önce 1211 sayılı TCMB Kanunu içerisinde
Risk Merkezi ile ilgili yer alan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yasal
düzenleme ile bilgi paylaşımında daha fazla kredi ve finansal kuruluşun faydalanabilmesi ve
hatta bilgilerin finansal kuruluşlar dışındaki ilgili üçüncü kişilerle paylaşılmasının da önü
açılmıştır. Ayrıca, Risk Merkezince, gerçek ve tüzel kişilerin, parekende satış firmalarına,
elektrik, su, doğalgaz, vb. borçlarına ilişkin bilgilerin gerekli hukuki altyapı oluşturulduktan
sonra paylaşılması mümkün olabilecektir. Devir işlemlerinin, Risk Merkezinin kuruluşu ile
ilgili TBB nezdinde teknik altyapı tamamlandıktan gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır
(Resmi Gazete, 2011).
5.2.

Kredi Kayıt Bürosu

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörüldüğü üzere
(md.73/4)3 kredi kuruluşları (mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar
(kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanununda yer alan faaliyetlerden en az birini
yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding
şirketleri) arasında en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her
tür bilgi ve belge alışverişini sağlamak amacıyla anonim şirket türünde kurulan bilgi değişim
kuruluşudur. KKB üyesi olan kuruluşlar müşterilerine ait kredi bilgilerini bu Kanunun aynı
maddesi uyarınca birbirleriyle paylaşmaktadırlar (KKB, 2011).
1995 yılında kurulan Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., yukarıda belirtilen amacı doğrultusunda
geliştirdiği ve Kredi Referans Sistemi olarak adlandırıp tesis ettiği sistemi Nisan 1999'da
sektörün hizmetine sunmuş olup; bugün itibarıyla 100 üye kuruma hizmet vermektedir (KKB,
2011; TCMB, 2007).
Kredi Kayıt Bürosu’nun üyelerine sunduğu hizmetler çeşitlilik arz etmekte olup, bunlar
aşağıda sıralanmıştır (KKB, 2011):
KRS-Kredi Referans Sistemi: Kredi Referans Sistemi, KKB A.Ş. üyesi olan kurumlar
arasında, bireysel kredi ürün müşterilerine ait detaylı bilginin, kredi kararı aşamasında risk
faktörünün belirlenmesine ve dolayısıyla da riskin minimize edilebilmesine olanak sağlamak
üzere çağdaş yöntemler kullanılarak paylaşımına olanak sağlayan bir "bilgi paylaşım
sistemidir". Söz konusu sistem aracılığıyla asimetrik bilgi dahilinde temel yaklaşımlardan biri
3

MADDE 73/4. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları ile aralarında
akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi,
değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge
alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların kendi aralarında doğrudan
doğruya veya en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge
alışverişi bu hükmün dışındadır (Resmi Gazete, 2005).
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olan ters seçim sorununa çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. KKB’nin Kredi Referans
Sistemi üzerinden paylaşıma sunduğu tüketici bilgileri kapasitesi sektör hacminin yaklaşık
%97'lik bölümünü içermektedir.
MİDES- Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi: MİDES olarak adlandırılan
sistem, kredi kullanıcılarının Kredi Referans Sistemi (KRS) bünyesinde paylaşılan bilgilerine
itiraz etmelerine ve itirazlarına kısa sürede yanıt almalarına, üyelerin de diğer üye bilgilerinin
"anlaşılır" olmaması durumunda "ek bilgi" talebine olanak sağlayan bir sistemdir. MİDES
aracılığıyla asimetrik bilgi çerçevesinde ters seçim sorunu dikkate alınarak bankalarda
kayıtları olumsuz çıkan müşterilerin tekrar değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.
SABAS-Sahte Bilgi/Belge/Beyan/Başvuru Alarm Sistemi:
SABAS olarak
adlandırılan sistem, genel anlamda, belirlenen kötü amaçlı girişimlere ait her türlü bilginin ve
bunlarla ilgili olarak üye ve/veya birey bazında doğmuş ve doğabilecek olan risk unsurunun,
tanımlanmış kurallara, prensiplere ve standartlara oturtulmuş bir disiplin içinde mali sektör
genelinde paylaşılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. SABAS ile asimetrik bilgi
dahilindeki genel sorunların tamamına çözüm getirilmesi amaçlanır. Negatif nitelikteki
bilgileri içeren SABAS esasen müşterinin mali suçlarla ilgili sicil kaydının tutulduğu bir
veritabanıdır.
LKS-Limit Kontrol Sistemi: KKB'nin hayata geçirmiş olduğu Limit Kontrol Sistemi
(LKS) "online/real-time" ortamda çalışan dünyadaki ilk ve tek kredi bürosu sistemidir.
Sistem, kredi kartı hesapları için bilgi paylaşımı sağlamaktadır; tüm bireysel ve kurumsal
kredi hesaplarının “online/real-time” bazda paylaşımı için her türlü altyapıya sahiptir.
Kredi kartı kuruluşu konumundaki tüm KKB üyesi kuruluşlar, yeni bir kredi kartı
hesabı açacakları veya limit güncellemesi yapacakları zaman LKS sisteminde sorgulama
yaparak kişinin kullanmakta olduğu tüm kredi kartı limit bilgilerine anında erişebilmekte ve
bu bilgiler doğrultusunda LKS veri tabanı’nda ve kendi sistemlerinde kredi kartı hesabı
açmakta veya daha önce açmış oldukları bir hesabı güncelleyebilmektedirler.
Limit kontrol sistemi, ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarına müşteri kredi limitlerinin
kontrol edilip gözlemlenmesini sağlayarak çözüm getirmede faydalı olmaktadır.
Aynı zamanda, bir tüketicinin, KKB üyesi olan kuruluştan aldığı ya da alacağı kredinin
geri ödemesini diğer bir tüketiciye kıyasla ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek
amacıyla KKB tarafından “Bireysel Kredi Notu” adlı bir gösterge üretilmektedir (KKB,
2004). Söz konusu gösterge, müşteriye ait bireysel kredi raporlarının özeti olup, finansal
kuruluşların karşılaştıkları kredi tayınlaması ve ters seçim sorunlarının çözümüne katkıda
bulunmaktadır.
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Tablo 1. Kredi Kayıt Bürosu Aracılığıyla Sürdürülen Faaliyetlerden Bazılarına İlişkin Yıllık Veriler (Adet-Yıl)
2006

2007

2008

2009

2010

Hesap Kaydı Sayısı

71.707.144

85.333.873

102.988.385 116.121.333 133.463.002

Kredi Kartları Portföyü Hesap Sayısı

43.209.758

49.583.489

58.021.845

62.253.559

67.797.491

Bireysel Kredi Portföyü Hesap Sayısı

16.014.688

20.336.091

25.202.322

29.727.877

35.102.631

Kredili mevduat Portföyü Hesap Sayısı 11.920.452

14.637.167

18.756.602

22.839.302

28.792.232

Konut Kredileri Portföyü Hesap Sayısı 562.246

777.126

1.007.616

1.300.595

1.770.648

Sorgulama Sayısı

49.958.098

70.666.975

104.643.467 115.477.969 161.567.648

Üye Sayısı

29

35

38

77

99

Üretilen Bireysel Kredi Notu Sayısı

25.110.547

38.693.369

66.066.818

97.753.788

137.698.115

LKS İşlem Adedi

_

14.462.431

15.202.559

12.185.474

14.426.485

Kaynak: KKB, 2010:8

Yukarıda sunulan istatistikler gözönünde bulundurulduğunda, KKB veritabanlarının,
Türkiye finans sektörünün en önemlilerinden biri olduğu görülmektedir. Bireylerin kredi
analizlerinin sağlıklı ve rasyonel bir şekilde yapılabilmesi, bireylere özgü bilgilerin tümünün
incelenmesiyle mümkün olabilir. Yapılan sorgulamalar incelendiğinde üye kurumların yeni
müşterilerinin yanısıra mevcut müşterilerini sorgulamak için de sistemi kullandıkları
görülmektedir. İstatistikler veritabanlarının özellikle, limit arttırımlarında, ödeme
performansları ve kredi risklerinin izlenmesinde yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalar ve istatistiki kayıtlar KKB’nin Türkiye’de bilgi paylaşımında
yapıtaşı ve bu alanda öncü bir kuruluş olduğunu doğrulamaktatır. Bireysel kredi bürosu
olarak, kuruluşundan bu yana geçen sürede gösterdiği gelişme sonucunda “bilgi paylaşımı” ile
sektöre sağladığı katma değer sadece kredi riskinin asgariye indirilmesi ile sınırlı olmayıp,
kötü niyetli girişimlerin de önüne geçmiştir (KKB, 2004; KKB, 2010).
35 banka, 8 finans kurumu, 53 faktoring ve 3 leasing şirketi olmak üzere toplam 99
üyeye sahip KKB’nin genel kuruluş amacı içinde veri tabanlarından farklı sektörlerdeki
şirketlerin de bilgi paylaşımında bulunabilmeleri için çalışmalar sürdürülmektedir (KKB,
2010). Bilgi paylaşımı finans sektörünün geneli itibarıyla yaygınlaştırılıp arttırıldıkça
asimetrik bilgi kaynaklı sorunlar daha da azalacaktır.
Ayrıca, KKB’nin bankalara sağladığı bireysel türden kredi bilgilerinin yeterli seviyede
olduğu görülmekle beraber, ticari ve kurumsal türden kredi bilgilerinin henüz daha ziyade,
limit, risk, takip ve tasfiye bilgisi bazında asgari seviyede kaldığı görülmektedir.
Bireysel kredi sektörüne sağladığı katkı dikkate alınarak sektörün kurumsal ve ticari
ayağı için de benzer çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. KKB tarafından söz konusu amaç
doğrutusunda çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmektedir (KKB, 2006; KKB, 2010). TCMB
Risk Merkezi’nin Türkiye Bankalar Birliği’ne devrinden sonra, ticari ve kurumsal bazlı
müşteri bilgilerinin veritabanlarında düzenlenerek toplulaştırılmış halde verimli bir şekilde
kullanıcılara sunulacağı ve sürecin hızlanacağı düşünülmektedir.
Böylece, gerek bireysel gerekse ticari ve kurumsal bazda müşterilerin toplam kredi
riski ve ödeme alışkanlıkları kısa sürede belirlenerek kredi kararı aşamasında risk faktörü
gerçekçi olarak minimize edilebilme olanağına kavuşulacaktır. Sonuç olarak, bilgi paylaşımı
13
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arttıkça asimetrik bilgi kaynaklı sorunlar asgari seviyeye indirgenerek hem kurumsal hem de
sektörel bazda, olası mali kayıplar en aza indirilecektir.
Bunlara ilaveten, Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Şirketi (IFC) tarafından
yayımlanan İş Ortamı (Doing Business) 2008 Raporuna göre, faaliyetleri TCMB Risk
Merkezi ve KKB tarafından sürdürülen Türkiye’deki kredi izleme sisteminin, söz konusu
raporda değerlendirmeye konu olan 6 kriterden 5’ini karşılayarak OECD ortalamasının
üzerinde bulunduğu belirtilmiştir. Raporda incelenen 178 ülkeden sadece 21’i
değerlendirmeye konu kriterlerin hepsini karşılayarak Türkiye’nin üzerinde yer almıştır
(TCMB, 2007).
5.3.

E-Devlet Veri Tabanları

E-devlet veri tabanları, vatandaşların özellikle demografik ya da devlet içerisinde belirli
kurumlara özgü spesifik bilgilerinin tutulduğu çoğunlukla beyaz ya da pozitif nitelikteki
bilgilerin bulunduğu veritabanlarıdır. Aşağıda yer alan söz konusu veritabanlarından belirli
seviyede ve ancak yasal düzenleme ile yetkilendirilmiş finansal kuruluşlar
faydalanabilmektedir.
Bu kapsamda, finansal kuruluşlar arasında önemli bir ağırlığı teşkil eden bankalar 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddelerindeki düzenlemeye göre Merkezi Nüfus
İdaresi Sistemi (MERNİS) veritabanında yer alan Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi’nden
yararlanabilmektedir. Böylece, bankalar ile iş ve kredi ilişkisine giren müşterilerin tanınması
amacıyla kimlik ve adres bilgileri söz konusu veritabanlarından temin edilmekte ve müşteri
seçiminde suistimal risklerinin azaltılması mümkün olabilmektedir.
Kimlik paylaşım sisteminden alınan kimlik bilgileri yanlış beyanı önleyerek ters seçim
sorununa, adres bilgilerinin güncel olarak temini ise kredi ödemezlik durumunda yeri
bulunamayan müşterilerin tespitini sağlayarak ahlaki tehlike sorununa çözüm getirmektedir.
Söz konusu veritabanlarının diğer finansal kuruluşların da faydalanabileceği şekilde
düzenleme yapılması, bankaların bu konuda karşılaştığı risklerin azaltılmasına sağladığı
katkıların benzerlerinin diğer kuruluşlar için de geçerli olmasını sağlayacaktır.
Aynı şekilde e-devlet veritabanları arasında, finansal kuruluşların Maliye Bakanlığı
nezdinde bulunan vergi sicilleri ile ilgili faydalanabildikleri verikaynakları da bulunmaktadır.
Bunlar ise müşterinin vergi sicili ve geliri hakkında bankalara fikir vermektedir.
Ayrıca, çeşitli meslek kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarının bankaların ve finansal
kuruluşların faydalandığı ve herkesin internet aracılığıyla erişimine açık olan veritabanları
bulunmaktadır. Söz konusu veritabanları genellikle ticari faaliyetleri olan müşterilerin ticari
kuruluş ve sicil bilgilerinin yer aldığı bilgi kaynaklarıdır. Finansal kuruluşlar müşterileri
tarafından kendilerine sunulan bilgilerin doğruluğunu buralardan teyit edebilmektedirler.
Buna ilaveten, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gayrimenkullere ilişkin
tapu kayıtlarının merkezi bir veritabanında kullanıcıların hizmetine sunulması ile ilgili bir
proje yürütülmektedir. Söz konusu veritabanı hizmete sunulduğunda, bankalar ve değerleme
şirketleri kredilere konu olan gayrimenkullerin kayıtlarına bilgi işlem merkezleri aracılığıyla
ulaşarak daha net ve doğru bilgilere ulaşma imkanına kavuşacaklardır (TKGM, 2011). Benzer
uygulamalar, maddi işlemler ile ilgili davaların yürütüldüğü mahkeme ve icra kayıtlarına
ilişkin veritabanlarının bankalar veya ilgili kullanıcıların paylaşımına açılması için de
önerilebilir.
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E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, ticaret ve sanayi odaları ile meslek
kuruluşları gibi kuruluşların hizmetlerinin dijital ortama aktarılması, sonrasında bu bilgilerin
finansal kuruluşlar ile gerektiği ve ihtiyaç duyulduğu ölçüde paylaşılması küreselleşen
dünyada e-devlet, e-bankacılık hizmetlerinin geldiği nokta dikkate alındığında daha mesnetli
ve sağlıklı değerleme yapılmasını sağlayarak asimetrik bilgi sorununun giderilmesine katkıda
bulunacaktır.
Bu amaçla, günümüzde bilgi teknolojilerinin ulaştığı seviye ile beraber artan riskler
sonucunda oluşan finansal çalkantılar göz önüne alındığında, bahse konu uygulamaların
yaygınlaştırılması ve sisteme ilişkin hukuki ve teknik alt yapının hazırlanmasının önem arz
ettiği görülmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Bankalar diğer işletmelerden farklı olarak girdisi para ve bilgi olan işletmelerdir. Fon
ticareti ile iştigal eden söz konusu kurumların yaşadığı en büyük sorunlardan biri asimetrik
bilginin varlığı ile yaşadıkları problemlerdir. Günümüzde, teknolojik gelişmelerin bilgi işlem
tekniklerine yansıması, bankaların asimetrik bilgi neticesinde doğan ters seçim, ahlaki tehlike
ve kredi tayınlaması gibi sorunlarının çözümüne önemli derecede katkı sağlamaktadır.
Bankalar ile çeşitli özel, kamu ve meslek kuruluşları arasında bilgi paylaşımının sağlandığı
ortak veritabanlarına ilişkin uygulamalar buna en iyi örneği teşkil etmektedir.
Türkiye’de bankacılık sektöründe asimetrik bilginin çözümünü hedefleyen ve çeşitli
kaynaklardan toplanan bilgilerle oluşturulan ortak veritabanlarına ilişkin uygulamalar ilk
olarak 1951 yılında Merkez Bankası Risk Merkezi tarafından başlatılmış olup, söz konusu
uygulamalara 1995 yılında Kredi Kayıt Bürosu’nun kurulmasıyla devam edilmiştir. Bunlara,
çalışmamızda bahsi geçen kamu kurum ve meslek kuruluşları tarafından bankaların
paylaşımına sunulan e-devlet ya da benzeri veritabanlarını da ilave etmek gerekir.
Kredi bürolarının dünyadaki uygulamaları dikkate alındığında, müşterilerin negatif
bilgileri yanında, özel ve kamu bazlı birçok kaynaktan faydalanarak mali, demografik,
mahkeme, icra ve tapu kayıtlarına varanedek çeşitli bilgileri veritabanlarında toplayıp işlemek
suretiyle üyelerinin paylaşımına sundukları göze çarpmaktadır. Türkiye’de de bu yönde
adımlar atılması amacıyla, Merkez Bankası nezdinde bulunan Risk Merkezinin Türkiye
Bankalar Birliği’ne devredilmesi ile ilgili yapılan yasal düzenleme neticesinde, bilgi
paylaşımının daha da gelişkin bir yapıya ulaştırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Bu
amaçla, TCMB Risk Merkezi’nin Türkiye Bankalar Birliği’ne devrinden sonra, ticari ve
kurumsal bazlı müşteri bilgilerinin veritabanlarında düzenlenerek toplulaştırılmış halde
verimli bir şekilde kullanıcılara sunulması bankaların ve finans sektörünün geneline önemli
derecede yarar sağlayacaktır.
Ayrıca bilgi paylaşımının finans sektöründe çeşitli alt sektörler itibarıyla yaygınlaştırılıp
arttırılması, veritabanlarında toplanan bilginin artışını sağlayacağından tüm finans sektörü
için faydalı olacaktır.
Bu çerçevede, günümüzde finans sektörünün artan riskleri ve yaşanan krizlerde
asimetrik bilginin etkisi gözönüne alınarak söz konusu veritabanlarına ait alt yapıların
geliştirilmesine, bankacılık ve finans sektörünün ihtiyaçlarına güncel bilgilerle ve hızlı bir
şekilde cevap verebilecek yapılanmaya yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Böylece Türk
Bankacılık sektöründe karşılaşılan asimetrik bilgi bazlı sorunların
asgari seviyeye
çekilmesine katkıda bulunulacaktır. Sonuç olarak, bilgi paylaşımı arttıkça asimetrik bilgi
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kaynaklı sorunlar asgari seviyeye indirgenerek hem kurumsal hem de sektörel bazda, olası
mali kayıplar en aza indirilebilecektir.
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YAZILI BASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELERİN TOPLUMA ETKİSİ
-SOSYOLOJİK BİR ANALİZ-

Bekir KOCADAŞ∗
Öz
Basının temelinde yazı vardır. Yazının bulunması ve belirli bir zümre tarafından
kullanılması yeterli olmamıştır. Toplumun büyük kesimi tarafından kullanılması, yazının
icadından yüzlerce yıl sonrasına rastlar. Toplumun çoğunluğu tarafından kullanılması için ise
matbaanın ve kâğıdın icad edilmesi gerekmiştir. Bunlarda yetmemiştir, kitapların basılması ve
gazetelerin kitlelere ucuza ve tabi ki ulaştırılması sorunlarının da giderilmesi gerekmiştir.
Basının gelişmesinde, yazının bulunması, matbaanın ve kâğıdın bulunup yaygınlaşması çok
önemli dönüm noktalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Matbaa, Basımevleri, Yazılı basın, Gazeteler, Yazılı basının
sosyolojik analizi
DEVELOPMENTS OF PRINT MEDIA WHICH EFFECTS TO THE SOCIATY
-A SOCIOLOGICAL ANALYSISAbstract
Writing is the basis of the press. The invention and usage of writing by a particular
clan has not been enough. The usage of writing by the greater public took place hundreds of
years after the invention of writing. To enable writing to be used by the majority of society
the printing press and paper had to be invented. These were not enough so the books printed
and newspapers delivered to the masses. In the development of the press, the invention and
proliferation of writing and paper are the turning points.
Keywords: Printing press, Printing houses, Printed press, Newspapers, Sociological
analysis of printed press
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Giriş
Yazı, düşünce, duygu ve istekleri, başkalarına iletmek için kullanılan işaretler
istemidir. Kültürün temelinde yazı vardır. Çağımızdan sekizbin yıl kadar önce eski Mısır’da
resim yazısının ilk örneklerine rastlanılmaktadır. Mısır yazısı hiyeroglif, resim-yazı bir
yazıydı. Yazılması, okunması zordu. Resimler, örneğe benzerdi, giderek bu durum da aşılmış
ve örneği hatırlatan birer şekil olmaya başlamıştır. Bu, yazıya doğru atılmış büyük bir adım
olmuştur. Mısır’ın çağdaşı olan Sümerler de heceleri belirten işaretlerden yararlanarak resimyazıdan, şekil yazıya geçmişlerdir. Daha sonraki dönemlerin yazıları, Sümerlerin çivi yazının
karışımından oluşmuştur. Diğer taraftan Finikeliler, Önasya’da kullanılan çeşitli yazıları bir
araya getirerek alfabeyi buldular. Bu alfabe Etrüskler aracılığıyla İtalya’ya geçti ve Romalılar
elinde batı dünyasının günümüzde kullandığı alfabe meydana gelmiştir.1
Basın için önemli olan diğer bir araçta kâğıttır. Bu sebeple insanlık, çok eski
dönemlerden beri üzerinde yazı yazacak malzeme arayışı içinde olmuştur. Kâğıdın en ilkel
şekli, eski Mısırlıların M.Ö.2000 yıllarından itibaren kullandıkları kamış türü bitkiden
ürettikleri papirüstür. Papirüs kâğıdından sonra insanlık, Bergama’da parşömeni tanımıştır.
Parşömen, hayvan derilerinin terbiye edilmesi, parlatılması ve mürekkep kabul edecek hale
getirilmesiyle elde edilen bir yazı malzemesidir. Bu günkü anlamda ise kâğıt ilk kez M.Ö. 200
yıllarında Çin’de kullanılmıştır. Keten ve pamuk paçavralar ıslatılıp önce hamur haline
getiriliyor, özel bir dibekte iyice dövüldükten sonra keçeler halinde yayılıp kurutularak bir tür
kâğıt elde ediliyordu. Kâğıdın diğer ülkeler tarafından tanınıp yayılması, altıncı yüzyıla
rastlar. Türkler ve Araplar kâğıdın Avrupa’ya yayılmasında önemli rol oynamışlardır.2 M.S.
450’den sonra Asya’da “blok basım” kullanılmaya başlandı. 868'de en eski blok basımlı kitap
“Diamond Sutra”dır. Kâtipler ustalıklarını artırmaya başladılar. 8. yüzyılda Bağdat’ta ve 9.
yüzyılda Mısırda İslam rejimi kâğıt üretimini yaygınlaştırdı. Onuncu yüzyılda kâğıt üretimi
hızla yayılmaya başladı. Avrupa’da ise, kilisenin egemenliğindeki orta çağlara ulaşıldığında,
yazı ve bilim tümüyle kilisenin tekelinde ve kontrol undaydı.3 Bu gelişmelerden sonra
14.yüzyılda Avrupa’da kâğıt yapımevleri kurulmaya başlanmıştır. Diğer önemli bir gelişmeye
1

TAŞAN, Orhan: “Türk Basın Tarihi”, 1987-1988 Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın
Yüksekokulu, s.40
2
TAŞAN, Orhan: A.g.m., s.42
3
ERDOĞAN, İrfan: “İlk Çağlardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme”,
(http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/ancient.html, Update: 07.06.2002)
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de Alman Fredrich Keller 1845’te odundan kâğıt üretecek ilk fabrikayı kurarak imzasını
atmıştır.
Matbaa ve Basımevleri Dönemi
Genellikle basın kavramını gazete, dergi ve benzeri gibi geniş kullanıma açık bulunan
süreli yayınları anlatmak için kullanıyoruz. Özellikle gazetelerin geçmişi, yazının ortaya
çıktığı dönemlere kadar uzatılabilirse de, modern anlamda basın yaşamdaki yerini ancak
basımevlerinin gelişmesinden sonra bulmuştur. Basımevi ise, hem en geniş anlamıyla sivil
topluma doğru açılan gelişmelerin, hem de yeni ekonomik ve teknolojik sıçramaların bir
ürünü olarak ortaya çıkmıştır.4
1450’lerde Avrupa’da, sosyal yapının değişimi, ekonomik gereksinimin artması ve
bunların belli bir teknolojiyle birleşmesi sonucu basımevi belirmiş ve çok kısa sürede kıtanın
bütün kentlerine yayılmıştır. Önce haber yaprakları, 1605’de ilk süreli yayın, 1660’da ilk
günlük gazete çıkmıştır. Gelişim öylesine hızlı ve köklü oldu ki, ünlü Fransız yazarı Rabelois
1530 da şöyle diyordu: “Artık okumayan kalmadı. Hırsızlar, cellâtlar, meyhaneciler, seyisler
ve halkın aşağı tabakası bile eskinin doktor ve âlimlerinden daha bilgili. Kadınlar ve çocuklar
bile okuyor.”5 Bu aşamaya gelmeden önce yazının geliştirilmesi gerekiyordu. Uzun bir zaman
diliminde yazı daha kullanışlı hale getirilmiştir. Böylece, yazının en büyük yararı, bilginin,
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olmuştur. Haberleşme açısından da unutulması,
anlam değiştirmesi mümkün sözlü iletişimi daha güvenilir hale dönüştürmüştür. Fakat bu
kullanım biçimiyle yazının bulunup yaygınlaşması hiç de çabuk olmamıştır. M.Ö.3000
yılından önce bu konuda gelişmeler olduğu da bilinmektedir. Kayıtların tutulması amacıyla
Hint yazısı ve Çin’de geliştirilen yazının öğrenimi, yıllarca süren deneyimi gerektiriyordu.
Yazı ustaları bu yüzden toplumda ayrıcalıklı bir statü kazanmışlardır.6
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Diğer taraftan, bugünkü anlamıyla oynar maden harflerle dizginin yapılması ve baskı
makinesinin icadı onuru da, 1400’de basım sanatının merkezi olarak kabul edilen
Almanya’nın Mainz kentinde doğan ve 1440’ta modern basımın temelini atmış olan Alman
Johann Gutenberg’e aittir. İlk kitap 1444’te basılmış, 1455’te ise “Gutenberg Kutsal Kitabı”,
“Kırk İki Satırlı Kutsal Kitap” ya da “Mazarin Kutsal Kitabı” diye üç değişik adla anılan,
İncil’in ilk matbaa basımı gerçekleştirilmiştir. Basımevi 1500’lerde Avrupa’nın her yanına
yayılmış, böylece bol kitap kavramı gelişmiş, 1600’den itibaren de süreli (haftalık-aylık)
yayınlar belirmiştir.7
Ayrıca, 18. yüzyılda dizgi makineleri hızla basın hayatında kullanılmaya başlanmıştır.
İlk defa 1828 yılında İngiltere’de harf dökümü makine ile yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişme
basımda dizgiyi geliştirmiştir. Önceleri satırlar elle dizilirdi. Daha sonra dizgi makinelerinin
bulunuşla yazı dizmedeki hız arttı. İlk dizgi makinesi 1822’de, William Church tarafından
yapıldı. Bu makine 1869’da Brüksel’de Karl Kastenbein tarafından geliştirildi. Önce
kullanıma giren Monotip’ler, daha sonra Linotip’ler baskı sanatında hızı şaşılacak surette
arttırdı. Dizgi makinelerinin yanı sıra baskı makinelerinde de büyük gelişmeler olmuştur.
Önceleri tahta presler yerini Lord Stanhope’un bulduğu demir preslere bıraktı. Daha sonra
1800’lü yılların başında Alman Friedrich Koenig, demir çubuklar kullanarak ilk baskı
makinesini yapmayı başarmıştır. Koenig’in makinesi el ile çevriliyor, kağıt koyma ve alma el
ile yapılıyor, bunun dışında boya sürme, kağıdın basımı ve kalıplarla karşılaşması
kendiliğinden oluyordu. Koenig, 1811’de İngiltere’de bu makinesine buhar enerjisini
uyguladı. Basın dünyasında bu büyük heyecanlı buluşa The Times gazetesi ilgisiz kalmadı.
İlk makineyi The Times sipariş etmiştir. Elle çalışan makine ile saatte 250 adet basan The
Times, bu yeni makine ile baskısını saatte 1100’e çıkardı. Bu baskı türü sürekli geliştirildi.
1846 yılında Amerikalı Robert Hoe, modern rotatifin temelini atmıştır. Böylece rulo halinde
kağıt imal etme, kağıdın iki yüzeyine aynı anda basma, kağıdı makinenin içinde kesmekatlama yöntemleri gelişti. 1868’de John Walter’in son şeklini vermesiyle aynı anda 15 bobin
takılan rotatiflerle saatte 30 bins baskı yapılmaya başlandı.8
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Bütün bu gelişmeler hiç şüphesiz ki çok önemlidir. Çünkü basılı bilginin devinimiyle
birlikte, bin yıldır uyuyan tekerlek ve yol yeniden önem kazanmıştır. İngiltere’de basının
koyduğu baskıyla, 18. yüzyılda sert yüzeyli yeni yollar yapılmıştır. Basının ya da “mekanize
yazı”, insan işlevlerinin, Romalılar döneminde bile düşünülemeyecek uzantısını ve
ayrımlaşmasını sağlamıştır. Hız, daima vücut işlevlerini ayırma, uzatma ve büyütme görevi
yapmıştır. Daha sonraları, tekerleğin özel biçimi olan tren yolu her şeyi daha da
hızlandırmıştır.9 Diğer taraftan belirtmek fayda var ki, yazılı sözün yollarla ilişkisi telgrafın
icadından sonra önemini kaybetmeye başlamıştır. Fakat gazetelerin aynı şehirde dağıtılması
ve daha önemlisi de ülke içinde dağıtılması noktasında her zaman önemini korumuştur.
Günümüzde, gazetelerin ülke içinde dağıtılması zamanla yarışa dönüşmüştür. Yollar (kara,
deniz, hava yolu) önemini hiç yitirmemiştir.
Böylece, yazılı kültürün egemen olduğu bir toplumsal yapıda, iletişim kurma
yöntemleri de önemli ölçüde değişmiştir. İletişimin yazılı metin üzerinden kurulması
sürecinin, gerek yazar ve gerekse okur tarafından katılımcı bir edimi gereksindiği
bilinmektedir. Bir başka deyişle, yazılı metinde semantik yollarla kodlanan mesajın
anlamlandırılmasında yazar tek ve belirleyici otorite durumunda değildir. Metin
açıklamasında yazar kadar okurda bireysel tecrübelerine ve referans çevresine başvurmak
durumundadır. Ayrıca, yazılı metnin üretim aşamasında gereksindiği düşünme süreçlerini,
aralarında bütünüyle bir koşutluk ilişkisi aranmaksızın, okurun söz konusu mesajları
algılamasında da kullanması gereken bir etkinliktir. Bunun yanı sıra, yazar tarafından metne
yansıtılan entelektüel birikim, ancak okurunda benzer bir bilgi donanımına sahip olması
durumunda anlam taşıyacaktır.10 Bu son nitelik, yazılı basının etkinlik alanını daraltan önemli
özelliklerden birini oluşturmaktadır.
Postman’a göre, yazılı sözü benimsemek, yalanları, kafa karıştırıcı sözleri ve aşırı
genellemeleri açığa çıkarmak, mantık ve sağduyu istismarlarını saptamak, ayrıca, fikirlere
ağırlık vermek, savları birbirleriyle karşılaştırmak, bir genellemeyi diğeriyle ilişkilendirmek
demektir. Yazılı sözü benimsemek önemli ölçüde sınıflandırma, sonuç çıkarma ve akıl
yürütme yetisini gerektiren bir düşünce çizgisi takip etmek demektir. Bunu başarmak için
sözcüklerle araya belirli bir mesafe koymak gerekir ve bu da aslında tek başına duran, gayri
9

ŞENYAPILI, Önder: Toplum ve İletişim, Turan Kitabevi, Ank., 1981, s.102
ERGÜL, Hakan: Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İletişim Yay., İst., 2000, s. 25
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şahsi nitelikli metnin özendirdiği bir durumdur. Bu yüzden iyi bir okur, yerinde bir cümleden
sevinç duymaz, hatta esinlendirici bir paragrafı bile alkışlamaya kalkmaz. Analitik düşünce
buna izin vermeyecek kadar yoğun ve mesafelidir.11
Gazetelerin Ortaya Çıkması ve Toplumda Yaygınlaşması
Yazılı basının en etkili aracı olarak ön plana gazeteler çıkmaktadır. İlk gazete,
Fransa’da, asıl mesleği doktorluk olan Theophraste Renaudot tarafından “La Gazette” adıyla
yayımlanmıştır. Düzenli bir biçimde haftada bir yayımlanan La Gazette, önceleri 4 sayfa,
daha sonra 8 sayfa olarak çıkmıştır. Cumartesi günleri yayımlanan gazetenin ilk 5 sayısına,
sıra numarası yerine A’dan E’ye kadar harfler konulmuştur. Bu gazetenin 6. sayısı, 4 Temmuz
1631’de yayımlanmıştır. Gazetenin ilk bölümünde dış, ikinci bölümünde ise iç haberler yer
almıştır. Renaudot gazetesini yayımlarken, gerçeğin aranmasında kimseye baş eğmemeyi,
temel ilke olarak benimsediğini duyurmuştur.12 Oysa Ortaçağda düzenli haber yayan ve
gazete özelliklerine sahip bir yayın Çin’de “King Pao” adıyla yayınlanmıştır.
Böylece, yazının etkinliğini artıran en önemli olgulardan birini de gazetelerin
yaygınlaşması oluşturmuştur. Gazete ve gazeteciliğin doğuşunda insanoğlunun haber alma
gereksinimi ve isteği en büyük etken olmuştur. Bu nedenle basın, çağdaş demokrasilerde,
kamuoyunu taşıyarak yasama, yargı ve yürütmenin yanında dördüncü bir güç olarak kabul
edilir.13 Sir Bulwer Lytton İngiliz Parlamentosunda gazete hakkında şöyle demişti:14 “Eğer
gelecek nesillere 19. yüzyıl İngiliz medeniyetinin bir numunesini bırakmak icap ederse, ne
doklarımızı, ne şimendiferlerimizi, ne büyük binalarımızı, ne muhteşem parlamentomuzu
bırakmalıyız. Hayır, bu medeniyetin delili olarak Times Gazetesi’nin bir nüshasını bırakmak
yeter.”
Geleneksel basının en önemli aracı olan “yazılı basın” (özellikle gazeteler) totaliter
rejimlerde düzenin sözcüsü durumundayken, batılı çağdaş demokratik toplumlarda
kamuoyunu bilgilendiren, yön veren, kendi ülkesinde olduğu kadar diğer ülkelerdeki, siyasal,
11

POSTMAN, Neil: Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev: Osman Altunhay, Ayrıntı Yay., İst., 1994, s. 62
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ekonomik, sosyal ve kültürel durumlar açısından halkı aydınlatan, ona, ülkesindeki bu
konulara ilişkin sorunlarla karşılaştırma olanağı veren bir kitle iletişim aracıdır.15
Basının, her geçen gün bireysel ve toplumsal yaşamda, terminolojide yer alan
tanımlamalarından biraz daha farklı ve kapsamlı biçimde rol oynadığı görülmektedir.
Üslendiği toplumsal rol ile basın, özellikle eğitimi, kültürü, ekonomisi ve demokrasi deneyimi
az gelişmiş toplumları ya da grupları, bir anda çılgınca bir maceraya, şiddete, coşkuya ya da
hüsrana sokabilecek düzeyde bir güce ulaşmıştır. Bu durum, tüm demokratik anlayışların
dışında tehlikeli bir gücün sahibi olması anlamına gelmektedir.16 Geçmişte Hitler, Mussolini
vb. gibi diktatörler tarafından rejimlerini desteklemek ve güçlendirmek için, yazılı basın başta
olmak üzere, iletişim araçlarını menfi propagandaları için aktif olarak kullanmışlardır.
1991 yılında dört büyük gazete, uluslar arası gazete olarak kabul edilmiştir: Bunlar,
International Hearld Tribune, The World Wall Street Journal, Financial Times ve USA
Today’dir. Her ne kadar bu gazeteler uluslar arası gazete kimliği ile ortaya çıkmışlar ise de,
günlük bir gazete için yaşamsal bir değer taşıyan “taze haber” gibi önemli bir öğenin
varlığından yoksun kalma tehlikeleri yaşamaktadır. Diğer taraftan, süreli yayınlar bir zaman
baskısı altındadır. Süreli yayınlarda periyot, hedeflenen ülkede ki uyarlama çalışmalarını
olanaklı kıldığı ölçüde değer kazanabilir. Süreli yayınlarda periyodun geniş zaman dilimini
içermesi günlük gazetelere göre, daha olanaklı bir durum sağlamaktadır.17
Türkiye’de medya, ana hatlarıyla matbaanın 1829, gazetenin 1831, kamu yayıncılığı
açısından radyonun 1927 ve televizyonun 1968 yılında başladığı, özel radyo ve
televizyonların 1990’lı yıllarda yayına fiilen başladığı 1993 yılındaki anayasal değişimle
serbestliğin, 1994 yılında RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) kanunuyla düzenlendiği ve
denetlendiği görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında basın ve basınla ilgili
hükümler “Basın hürdür, sansür edilemez...” ifadesiyle başlamakta olup, aynı maddenin 3.
fıkrasında “Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır”
15
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denilmektedir. Basın kanununda (15.07.1950 tarih ve 5680 sayılı) basının tanımı; “Basın
serbesttir. Basılmış eserlerle bunların neşri bu konuda yazılı hükümlere tabidir (mad.1). Bu
kanun hükümlerine göre basılmış eserlerden maksat, neşredilmek üzere tabi aletleriyle basılan
veya her türlü vasıtalarla çoğaltılan yazılar ve resimler gibi eserlerdir” şeklinde yapılmıştır.18
Türk yazılı medyası için 1960’lı yıllar önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde,
yazılı medyadaki en önemli gelişme, okur-yazar sayısındaki artmanın gazete tirajlarına
yansımasıyla olmuştur. 1927 yılında bin kişiye 3.2 gazete satılabilen Türkiye’de, 1970 yılında
bu rakam binde 54.5’e yükselmiştir.19 Okur sayısındaki artış, yazılı medyanın içerik yönünden
zenginleşmesiyle ve teknolojik gelişmelerin zamanında takip edilmesiyle sağlanmıştır.
Sonuç Yerine: Yazılı İletişim-Toplum İlişkisinin Değerlendirilmesi
Modern anlamıyla günlük basın, Batı dünyasında Sanayi Devrimi’ni yaratan sivil
toplum düzeni içinde doğup gelişmiştir. Basım teknolojisinin bulunması, bir rastlantı
sonucunda olmamıştır. Bütün bu gelişmenin içinde, basımevini çağıran bir dizi etken
bulunmaktaydı. Ortaçağı kapatıp Yeniçağ’a yönelinmesini sağlayan ortam, aynı zamanda eski
tarihsel değiş tokuş biçimlerini geride bırakarak, modern para ekonomisine doğru uzanan
köklü bir ekonomik ve toplumsal yapı yenilenmesiyle beraber biçimlenmiştir. Avrupa’nın
ünlü kentlerinde böyle aristokrasi ve Hıristiyan din kurumlarının dışında, ticareti, üretimi para
ve sermaye hareketlerini elinde tutan yepyeni sosyal güçler belirmekteydi. Bunlar, Avrupa
çapında Sanayi Devrimi’ni yaratacak olan dinamik potansiyelin ilk çekirdekleriydiler. Ancak,
hiçbir tarihsel oluşum salt ekonomik düzeyde kalmaz. Batı kentlerinde ortaya çıkan yeni
sınıfların, burjuvazinin, aynı zamanda kendi ekonomik, sosyal ve politik iktidarını
gerçekleştirecek olan modern bir dünya görüşüne, felsefeye, ideolojiye de gereksinimi
bulunmaktaydı. Bu gereksinim aydınlanma felsefesini, laik dünya görüşün, modern bilimin
gelişimine aracılık eden üniversiteyi ve siyasal demokrasiyi sahneye çıkarmıştır. Söz konusu
süreç, bireysel hak ve özgürlüklerin toplumun çeşitli kesimleri arasında yatay ve dikey olarak
serbestçe kullanılabilmesini öneren sivil toplum yapısını güçlendirmiş ve pekiştirmiştir.20
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Fransız Devrimi özgürlük ve eşitlik ilkelerini herkese kabul ettirmiş, ulusçuluk
akımlarını açığa çıkarmış, sanayi devrimi yepyeni bir üretim türü ve hızı yaratmış, tüketim
eğilimi iktisaden gelişmiş toplumlarda alt tabakalara bile yayılmıştı. Çatışma ve basının en
önemli konusu, topluma tamamen egemen olan burjuvazi ile üretici-emekçi sınıflar arasındaki
gerginlikti. Bu değişime paralel olarak basımevi ve basın da yepyeni bir nitelik kazanmışlardı.
Basın özgürlüğü ülkelerin bazılarında yasal güvencelere bağlanırken, geri kalanlarda ise
bunun sert bir savaşımı yapılıyordu. Gazetelerin haberleri ve siyasal yorumları çok gelişmiş
ve yönetimleri etkileyecek düzeye varmıştı. Ticari işletme niteliği kazanan basına büyük
sermaye de artık yatırım yapıyordu. 1828’de dört silindirli baskı makineleriyle saatte 4 bin,
daha sonra 10 bin baskıya ulaşıldı. 1830’da İngiliz adalarında 1.1 milyon adet kadar ilan
verildiği hesaplanıyor. Aynı sırada geniş kitlelere yönelik yüksek tirajlı gazetelerin
belirmesiyle, gazetenin kendisi de tüketim malları arasında yer almaya başladı. 1836’da
Paris’te çıkan 59 gazetenin yıllık toplam tirajı 42 milyon, Londra’daki 42 gazeteninki 39
milyon, Prusya’dakilerin ise 15 milyondu. Kitle gazetelerinin yanı sıra ideolojik amaçlı
yayınlarla sanat ve mesleki konularda uzmanlaşmış gazete ve dergiler de bütün dünyayı
kapladı.21
Özellikle Batıda sivil toplum, kendisine varlık veren yeni uygarlık ve kültür yapısını
o çağda öncelikle basılı kültür aracılığıyla yaygınlaştırabilirdi. Basımevinin bulunmasından
iki yüz yıl kadar sonra önemli kentlerde birbiri ardına kurulan günlük gazeteler, büyük ölçüde,
sivil topluma özgü değerleri savunma, tanıtma ve yayma işlevini üstlenmişlerdir. Bilgi
böylece toplum içinde belli başlı kesimlere doğru yayılıyor, yeni dünya görüşü daha büyük
kitlelere ulaşarak siyasallaşıyordu.22
Göz önünde tutulması gerekli önemli bir gelişmede Batıda yine bu dönemlerde kitap
basımına verilen önemdir. Bir yüzyıl önce 1.2 milyon kitaptan 1.1 milyon adet basılmışken,
1736-1836 arasında 1.8 milyon kitap 2-2.5 milyar adet basıldı. Siyasi aktüaliteyle ilgili
haberler eskisi gibi kitap nitelikli yayınlarda toplanmayıp gazetelerde toplandığından,
kitaplarda giderek uzmanlaşma eğilimi arttı. Böylelikle okur kitlesi kitabın bu özelliklerinden
etkilenmeye başladı. 1820’de bir katilin itiraflarını konu alan bir kitapçık İngiltere’de 1.1

21
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milyon adet basılarak rekor kırdı. Daha ciddi olan Cobbet’in politik nitelikli kitabı 200 bin
sattı. Büyük tiraj yapacağı düşünülen kitapların ilk baskısı on binden başlıyordu. Bu rakama
bu gün Türkiye’de varılamadığı da bilinmelidir. Bu bilgilerden anlaşılabileceği gibi
Avrupa’da daha da kökleşen kitap kültürünün yanı sıra bir de gazete kültürü gelişti.23 Burada
hemen şu tespiti yapmak yerinde olacak; Batıda olduğu gibi bir toplumda öncelikle kitap
okuma kültürünün gelişmiş olması gerekmektedir. Zira Avrupa’da gazetelerin halk kitleleri
tarafından yüksek düzeyde tüketilmesinin başlıca sebebi olarak, okuma kültürünün gelişmiş
veya oturmuş olması olarak görülebilir.
Yayın alanında gazetenin kitabın önüne geçmesinin bir etkisi de, kitap olarak
yayınlanacak nitelikteki pek çok konunun, önce bir gazetede yayınlanması ve bu dizilmiş
metinlerin dağıtılmayarak ayrıca kitap olarak basılması alışkanlığının yerleşmesinde görülür.
Dolayısıyla

gazete

izlemek,

genelde

kitap

yayınlarını

izlemek

külfetini

ortadan

kaldırmaktadır. Bu durum, basının önemini artırmaktadır. Toplumumuzdaki kitap okuma
alışkanlığının sınırlı kalmasında, bu etkeni akılda tutmak gerekir.24 Bugün, yazılı medyayı
temsil eden iletişim aracı gazetedir. Gazetelerin farklı sosyal tabakalara yönelmesi ve o
düzeyde yayın yapması, etkinliğini artıran faktörlerden biridir.
Kitap kültüründeki temel özellik; aktarılan fikir ya da bilgilerin deforme olmaması,
sağlıklı korunması, istendiğinde doğruluklarının kolaylıkla araştırılabilmesidir. Böylece,
söylentiye işitilene-dolayısıyla yanlış aktarılabilene değil, kesin çizgili verilere dayanan,
bilimselleşebilen bir kültür oluşmaktadır. Yani sonuçta, bilimsel olarak saptanmış verilerden
hareketle dünyayı kavrayan bir kültürdür. Gazetede ise, içeriği bilimsel verilere
dayandırılmak istense bile, 24 saatlik değişmeleri yansıtmak gibi çok kısa süreleri
kaplamasından dolayı deformasyon oranı son derece artar. Sınırlı ideolojik yayınlar dışında
bunlarda, kalıplaşmış, kesinleşmiş fikirler değil, bunun gündelik zigzagları yansıtılır.
Kitapların bir kısmı, belirli bir bilgi düzeyine erişmiş seçilmişlere hitap ederken, diğer bir
kısmı eğlendirici, oyalayıcı işlev görür. Dolayısıyla, anlatımlarında basitleştirme, özetleme,
anlaşılırlık için bilimsellikten uzaklaşma ögeleri, egemen olur. Gazeteyle bilim ve fikir
üretilmez, gazete kamuoyu ve zihniyet oluşturur. Zihniyet, fikirlerin kesinliğini kaybetmiş

23
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(flulaşmış) kısaca deforme olmuş şeklidir. Diğer taraftan, bireylerin okuryazarlık oranının
giderek arttığı yüzde ellilerin üstüne çıktığı (Osmanlı Devletinde yüzde beş kadar) Batı’daki
aydın ve yönlendirici kesimler kitap kültürü ile yetişiyor ve gazeteyi kendi grup çıkarları için
kitlelerde kamuoyu oluşturma aracı olarak kullanıyorlardı. Geniş halk kesimleri ise siyasal
konularda bile hafif içerikli kitaplar ve popüler gazetelerden aldıkları bilgilerle düşünce
oluşturuyorlardı. Yine de, Doğu toplumlarıyla karşılaştırılırsa, bunların hala söylentiye dayalı
kültür kökenine karşılık, Batılı kitlelerin okumaya dayalı bir kültür düzeyine erişmek
avantajına sahip oldukları görülür. Dolayısıyla, kamuoylarının dinamizmindeki bilinç oranı da
ona göre yüksekti.25 Bir toplumda okuma kültürünün gelişmesi aynı zamanda siyasal
iktidarlarında tolerans düzeyiyle yakından ilgilidir. Basına ve yazılı ürünlere (kitap gibi) karşı
uygulanan baskı, tolerans düzeyinin ve okumaya verilen önemin ne kadar düşük düzeyde
olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla basın, toplumun en karakteristik ve yararlı ürünlerinden biri olup, bir
ülkenin kalkınma ve gelişmesi için gazete ve dergilerin ölçü olarak alınabileceği ve basının
toplumsal ilişkilerin biçimlendirilmesinde ve ileri bir uygarlık yaratılmasında önemli rolleri
olduğu konusunda pek çok kimse hem fikirdir.26
Basın, (özellikle gazete) o kadar güçlü bir etkiye sahiptir ki; bir toplumu bir başka
toplumla savaşa kışkırtması aykırı tepkilere yol açabilir ama bu, iletişim aracının eğlendirmeoyalama ve bilgilendirme işlevlerinin yerine getirildiği sanısı uyandırarak yapılacak olursa,
umulan sonucun elde edilmesi olasılığı artmaktadır. İstenilen sonucun elde edildiğine ilişkin
örnekler vardır. Bu örneklerden biri, William Randolph Hears’in New York Journal
gazetesinin 1898’de İspanya’ya savaş açılmasını yazmamış ama bir savaş ortamı yaratıcı her
türlü “bilgilendirme” eyleminde bulunmuştur. Başka bir deyişle, “ortamı oluşturmuştur”.
Modern

gazetecilik

konusundaki

incelemelerinde

Lord

Francis-Williams

şunları

yazmaktadır:27 ‘Sen fotoğrafları çek, ben ihtilali çıkartırım’ “Amerika’nın ünlü gazete kralı
William Randolph Hearst, foto muhabirini, İspanyollara karşı ayaklanan Kübalıların
resimlerini çekmek üzere Küba’ya göndermiş, foto muhabirinin böyle bir ihtilal olmadığını
25

KOLOĞLU, Orhan: A.g.e., s.10
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bildirmesi üzerine Hearst de kendisine yukarıdaki cevabı vermişti. Nitekim Hearst, bu
telgraftan sonra gazetelerinde yayınladığı uydurma haberlerle, yalanlarla, işkence ve zulüm
haberleriyle 1898 yılı nisan ayında bu savaşı çıkartmayı başarmıştı. Amerika İspanya’ya savaş
ilan edince gazetesinin satışı 1 milyona yükseldi. Arada sırada yaptığı ikinci baskılarla satışı
1,5 milyonu buluyordu.”
Basın tarihine baktığımızda haberin, sadece kendini etkili ve yetkili sayan bir seçilmiş
grubun tekelinden çıkarılıp kitlelere mal edilmesini sağlayan araçların gelişim aşamalarını,
içeriklerini ve böylece toplumsal rollerini ifa edişlerini görürüz. Olay ve bilgileri habere
dönüştürme, kitlelerin söylenti olarak öğrendikleri şeylerin gerçeğini belgeleştirme çabasıdır.
Böylece dedikodunun, uydurmanın yerine daha sağlıklı bilgi konulmuş olur. Bu
tanımlamalarımız basının neden 15. yüzyılın ortasında basımevinin (matbaa) bulunuşundan
önce ortaya çıkmamış olduğunu da açıklamaktadır. 1450’ye doğru Avrupa’da, sosyal yapının
değişimi, ekonomik gereksinmenin artması ve bunların belli bir teknolojiyle birleşmesi
sonucu basımevi belirmiş ve çok kısa sürede kıtanın bütün kentlerine yayılmıştır. Basımevi ve
basın bu ilk 300 yılında etkilediği Avrupa toplumlarında birçok değişme ve dinamizmi
harekete geçirmiş, günümüzde de aşılamamış olan modern (Rönesans) insanını ortaya
çıkarmıştır. Bu değişme ve dinamizmi şöyle özetlemek mümkündür:28
-Kendi düşünüp değerlendiren insanın oluşması: Akılcılığın ve hümanizmin
yerleşmesi.
-Ansiklopedist: Her şeyi bilen yerine uzmanlığı pekiştirmesi.
-Bilgi akımında süreklilik ve kesinlik sağlama.
-Bilginin kolay ve ucuz yayılıp hızlı aktarılması.
-Soylu ve din sınıfı sultasını kırıp burjuva aracılığıyla kitleye açılma.
-Dilde sadeleşme ve dile dayalı ulusçuluğu pekiştirme.
-Uluslar üstü burjuva kültürünü yaygınlaştırma.
-Laiklik eğitimini güçlendirme.
-Kamuoyu oluşturma da yeni bir forum.
28
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-Açık toplum için savaşım, iktidar sırlarının ortadan kalması.
-Tüketim eğilimini kitleye yaymak. Yeni mesleki iş alanları açmak.
-Özgürce yazma isteği -güdümleme çabaları- çıkarcı eğilimler.
-Sansür ve kısıtlama girişimleri
-Baskılara karşı özgürlük savaşı.
Diğer bir gelişme ise 19. yüzyıl Batı toplumlarında, yürütme ve yargı kuvvetlerinin
birbirinden bağımsız hale getirilerek, insanlara daha adil ve özgürlükçü bir toplum düzenini
sağlayacak ortamın hedef alındığı dönemdir. Artık devlet bunlara dayalı olmadıkça modern
sayılmıyordu. Bunun gerçek amacı devleti bireyin üzerinde yer alan konumundan çıkarıp
hizmetine sormaktır. Yasamanın meclis, yürütmenin hükümet, yargının adliye gibi araçlara
olduğu gibi, bireyin ve bireylerin oluşturduğu kitlelerinde istemlerini yansıtacak bir araca
gereksinimleri vardı. İşte basın bu rolü üstlenmiş ve bu sebepten “Dördüncü Kuvvet” diye
nitelenmiştir. Yazarların devlet mekanizmasının dışından kimseler olması bu rolü
güçlendirmiştir.29 Teoride sistem bu şekilde işlemelidir. Fakat çoğu zaman uygulamada
sıkıntılar da yine bu noktada çıkmaktadır. Demokrasilerde “Dördüncü Kuvvet” olarak kabul
edilen basın, diğer erklerle girdiği mücadelede devlet mekanizmasını kullanmaktan geri
durmamıştır. Unutulmamalıdır ki; her zaman “amaç vasıtayı meşru ya da mubah kılmaz.”
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OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI*
ÖZ
Milliyetçilik anlayışları ve milli devlet modelleri, ülke ihtiyaçlarına göre
kurgulanabilen normatif alanlardır. Her ülke kendi etnik ve kültürel yapısına ve özelliklerine
göre, uygun bir milliyetçilik ve milli devlet modeli geliştirme şansına sahip olabilmektedir.
Buna rağmen Türk milli devletinin karşı karşıya kaldığı ayrılıkçı hareketler, uygulanan Türk
milliyetçiliğinin ve mili devlet yapısının uygun olup olmadığı noktasında tartışılmasına kapı
açmaktadır. Bu yazıda, Osmanlı döneminde gelişen Türk milliyetçiliği fikirleri ve hareketleri
ele alınmakta, farklı milliyetçilik yaklaşımlarına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Birçok
milliyetçi aydının yanında Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura, iki farklı milliyetçilik anlayışını
temsil eden iki önemli isim olarak öne çıkmaktadır. Gökalp’ın milliyetçilik anlayışı inanca ve
kültüre dayanırken, Akçura soy birliğine ve dindışı bir yaklaşıma ağırlık vermektedir. İki
aydın arasında önemli sorunlara kaynaklık ettiği anlaşılan bu görüş farklılıkları incelenmiş ve
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Gökalp ve Akçura yaklaşımları, Osmanlı sonrası dönemdeki
fikir hareketlerine kaynaklık etmeleri bakımından da önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Milliyetçilik, Türk milliyetçiliği, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura
TURKISH NATIONALISM IN THE OTTOMAN PERIOD
ABSTRACT
Conceptions of nationalism and nation state models are normative fields, constructed
according to the needs of the country concerned. Each country may have a chance to develop
an appropriate nationalism and nation-state model according to its own ethnic and cultural
structure and the specific situation. However, facing separatist movements in the Turkish
national state brings forth the discussion of whether Turkish nation-state or Turkish
nationalism has appropriate structure and content. This article addressing ideas of Turkish
nationalism and the movements in Ottoman period and consider assessing different
nationalism approaches. As well as many nationalist intellectuals, Ziya Gökalp and, Yusuf
Akçura come forward as two important names, representing two different understanding of
nationalism. Gökalp understanding of nationalism relies on faith and culture, Akçura focuses
on ethnic and secular approach of it. These divided opinions, caused important problems
between two intellectuals, were examined and evaluated in this article. Gökalp and Akçura
approaches are important in post-Ottoman period also, as reinforcing their ideas and
understandings.
Keywords: Ottoman, Nationalism, Turkish nationalism, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura
*
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GİRİŞ
Kavimler, diller ve kültürler; tarihin en eski devirlerinden beri var olagelmişlerdir.
Ancak bir millete mensup olma bilinci, Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan ve insanlık
tarihi bakımından yeni sayılabilecek bir olgudur.
Eski tarihlerden beri soya ve kavmiyete çeşitli vurgular yapılmakla birlikte, bunların
milli varlığa işaret sayılabileceği ve millet olgusunun varlığı anlamına geleceği genelde kabul
edilmemektedir. Orhun Kitabelerinde “Türk budun” (Türk kavmi) kavramının geçmesi ve
Türk kavmine yönelik diğer atıflar, İbrahim Kafesoğlu'nun (1999: 19), burada Türk
milliyetçiliğinin tam olarak ifade edildiğini iddia etmesine yol açmıştır. Buna karşılık Orhan
Türkdoğan ise (1995: 104), temelde milletleşme sürecinin bir ürünü olan milliyetçiliğin,
Fransız ihtilalinden önce bir ideoloji olarak doğduğunun kabul edilemeyeceği görüşündedir.
Genel kabul gören yaklaşım Türkdoğan’ın yaklaşımı ile örtüşmektedir.
Milli devlet yapıları önce Batı Avrupa’da ortaya çıktığına göre, bu ülkelerde yaşanan
gelişmeleri incelemek yerinde olacaktır. Batı dünyasında, zayıf krallıklar ve görünüşte kralın
emrinde olan güçlü feodal beylerin hâkim olduğu feodal düzen, zengin sınıfların ortaya
çıkması ve 18. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devriminin yaşanması ile sarsılmıştır. Ortaya
çıkan yeni toplumsal düzen, aynı coğrafya üzerinde ortak duygularda buluşan yeni bir yapının
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yeni yapının adı "millet"tir.
Genel olarak, kavmi bağlılığa ve milli varlığa çok eski tarihlerden beri atıflar
yapılmakta olduğunu, fakat millet ve milliyetçilik anlayışlarının, fikir sistemi olarak 18.
yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktığını kabul edebiliriz. Benzer tarihi süreçleri yaşayan
ülkelerden önce Fransa milli devletini oluşturmuştur.
1789 Fransız İhtilalinin İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, hâkimiyetin millete ait
olduğunu beyan etmiş (Güngör, 1998: 132), "millet"i esas alan bu temel yaklaşım önce Batı
dünyasını, sonra da diğer ülkeleri, bu arada Osmanlı ülkesini de, derinden etkilemiştir.
Türk ulus-devlet anlayışının kökenini ortaya koymak ve gelişim çizgisini izleyebilmek
için; önce Osmanlı dönemindeki milliyetçilik anlayışlarını ele almak, sonra da Türk uluslaşma
modelinin bir analizini yapmak gerekmektedir.
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TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN FİLİZLENME DÖNEMİ
Osmanlı Devleti'nin yönettiği topraklarda ilk milliyetçilik hareketleri, Balkanlar'ın
Hıristiyan unsurlarında görülmüştür. Vatan, millet, hürriyet ve eşitlik gibi kavramlar, klasik
Osmanlı sistemini sarsmış, Batılı ülkelerin de yönlendirmeleri ile Hıristiyan unsurlar arasında
milliyetçilik ve ayrılıkçılık hareketleri görülmüş, çözülme ilk olarak bu unsurlardan
başlamıştır.
Osmanlı'nın Romanya'yı, Karadağ'ı, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Sisam'ı, Girit
adalarını ve en son da Rumeli'yi kaybetmesine yol açan, bu topraklarda gelişen milliyetçilik
hareketleri olmuştur. Ziya Gökalp (1976: 89), milliyetçiliğin gücünün Osmanlı aydınları
tarafından zamanında fark edilemediğini, boş yere önünün alınmaya çalışıldığını, bu gücün
biraz da İslâmlığın ve Osmanlılığın çıkarı için kullanılmasının düşünülemediğini ifade
etmektedir.
Gayri müslim unsurların milliyetçilik ve ayrılıkçılık hareketlerine karşı, Osmanlı-Türk
aydınları hemen Türk milliyetçiliğine yönelmemişlerdir. Buna karşılık, 1839 tarihli Gülhane
Hattı Hümayunu ile başlayan Tanzimat döneminde, devletin birliğini muhafaza etmek için,
bütün Osmanlı vatandaşlarını kapsayan "Osmanlılık" siyasetini ortaya atmışlardır.
1876'da tahta geçen II. Abdülhamit, Hıristiyan unsurların ayrılmasına yol açan
milliyetçilik hareketlerinin, Müslüman unsurları etkilemesini önlemek ve Osmanlı'nın İslâm
topraklarını elinde tutmasını sağlamak üzere, İslâmcılık siyaseti gütmüştür.
Devleti parçalamaya yönelen azınlık milliyetçiliği akımlarına karşı, Osmanlı
aydınlarının, devleti korumak üzere birleştirici Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarına
yönelmelerini iyi değerlendirmek gerekir. Bu dönemde Türk milliyetçiliğinin öne çıkarılması,
Türk olmayan unsurların kendilerini dışlanmış görmelerine ve ayrılıkçı hareketlerin
güçlenmesine yol açabilir ve devletin yıkılışını kolaylaştırabilirdi.
Çok milletli bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nin bütüncü anlayışla korunması
kaygısı ve II. Abdülhamit döneminin aşırı şüpheci tavır ve yaklaşımlarının da etkisiyle,
Osmanlı'da henüz Türkçülük ve milliyetçilik görüşleri geniş ölçüde tartışılmaya başlamadan,
Türk dünyasında önemli hareketler gözlenmiştir.
Bunlardan en önemlisi, 1883'te Kırım'da kurduğu Tercüman gazetesiyle bütün Türk
dünyasına aynı Türkçe ile hitap eden ve Osmanlı ülkesinde de okunan Gaspıralı İsmail'dir.
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"Dilde, fikirde, işte birlik" sözü ile yola çıkan ve bütün Türk dünyasını tek Türkçe'de
buluşturmaya çalışan Gaspıralı, Türkistan'ı baştanbaşa donattığı okullarla da Usul-i Cedit
(yeni yöntem) hareketini oluşturmuştur.
Gaspıralı İsmail'in Usul-i Cedit hareketinin, sivil nitelikli bir millet inşa etmeyi
amaçladığı (Öğün, 1998: 30), programının kapsamından, "dilde birlik" sloganından ve
uygulamalarından anlaşılabilmektedir.
1859'da ilk Türkçe tiyatro eserini yayınlayan Mirza Fethali Ahundzade, Rusya'da ilk
Türkçe gazete olan Ekinci gazetesini çıkaran (1875-Bakü) Melekzade Hasan Bey Zerdabi,
Hüseyinzade Ali, Ağaoğlu Ahmet ve Yusuf Akçura gibi Türk milliyetçiliğinin ilk
savunucuları ve öncüleri, daha çok Türk dünyasının Osmanlı dışında kalan ülkelerinden
aydınlar olmuştur.
Yusuf Akçura'nın 1904 tarihinde, Kazan'ın Züye Başı köyünden Mısır'daki Türk
gazetesine göndererek yayınlattırdığı, "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesi, Türkçülüğü öncü bir
ilke olarak teklif etmesi bakımından önemlidir. Bir kısım Batılı yazarlar, "Komünist
Manifesto Marksizm için ne ise, Üç Tarz-ı Siyaset de Türkçüler için aynı şeydir" görüşünü
dile getirmişlerdir. (Temir, 1987: 33,34).
Bu makalede, o zamana kadar Osmanlı'da savunulan; Osmanlıcılık ve İslâmcılık
fikirlerinin yanına, Türkçülük fikri de eklenerek, her üç fikir akımından hangisinin takip
edilmesi gerektiği tartışılmıştır.
Osmanlı'ya tabi milletleri temsil ederek ve birleştirerek bir "Osmanlı milleti"
oluşturulması, hilafet hakkının Osmanlı'da olmasından istifade ile "bütün İslâmların söz
konusu hükümet idaresinde siyaseten birleştirilmesi" ve ırka dayanan bir "Türk milleti" teşkil
edilmesi, şeklinde tanımlanan üç yaklaşım, eserde ayrı ayrı ele alınmıştır. Son sırada yer alan
Türkçülüğün, özellikle "Türk birliği" (Pantürkizm) şeklinde öne sürüldüğü* ve ırka dayalı bir
siyasi birlik olarak anlatıldığı görülmektedir.
Akçura'ya göre (1998: 33-34) Türk birliği siyaseti, Osmanlı ülkesindeki Türkleri hem
dini hem de ırki bağlarla birbirine bağlayacaktır. Ancak, bu siyasetin esas büyük faydası;
dilleri, ırkları, adetleri ve hatta ekseriyetinin dinleri de bir olan ve Asya kıtasının büyük kısmı
ile Doğu Avrupa'ya yayılmış bulunan Türklerin birleşmesini sağlamak olacaktır. Ancak,
*

Yusuf Akçura, daha sonra kaleme aldığı "Türkçülük" adlı eserince "Üç Tarz-ı Siyaset" için şunları yazmıştır:
"Bugünkü düşünceme göre, bu makalede önemli bir tahlil noksanı vardır: 'Türklük siyaseti' ile 'Türk birliği',
İslâm siyaseti' ile İslâm birliği' birbirine karıştırılmıştır. (Akçura, 1978; 173)
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Türkleri birleştirme siyasetinin, İslâm siyasetine göre, uygulamasının daha zor olduğunu ifade
edecek kadar da gerçekçidir. Akçura'nın bu makalesi ile Türkçülük fikri, ilk defa sistemli bir
fikir olarak ifade edilmiştir.
Osmanlı aydınları arasında da çeşitli milliyetçilik görüş ve yaklaşımları gözlenmiştir.
1878'de Tercüman-ı Hakikat gazetesini kuran Ahmet Mithat Efendi, Selçuklu ve Osmanlı
hanedan boyu olan "Kayıhanlık", Anadolu Türklüğüne dayalı bir "Türkçülük" ve bütün
nüfusun fark gözetmeden paylaştığı "Osmanlılık" olmak üzere, üç halkadan oluşan bir
Osmanlı Milliyetçiliği öne sürmekteydi. (Kushner, 1979: 60-61) Ahmet Mithat Efendi'nin bu
görüşlerinde, milliyetçilik düşüncesini, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu şartlarla
uyumlu olarak geliştirme çabası göze çarpmaktadır.
1893-1895 yılları arasında Cevdet Bey tarafından çıkarılan İkdam gazetesi Necip
Asım Bey, Veled Çelebi, Fuad Raif ve Emrullah Efendi gibi önde gelen yazarları ile Türkçe
yayınlar yaparak bir "milliyet hevesi" uyandırmaya başlamıştır.
İkdam yazarlarından Fuad Raif Bey, "Ari Türkçe" yaklaşımı ile Türkçe'deki Arapça ve
Farsça kökenden gelen bütün kelimeleri atmak istemişti. Ziya Gökalp'in (1977: 12, 13), tabii
kelimelerin yerine suni kelimeler koymaya çalıştığı için, "suni bir Türk Esperantosu"
yaratmak istemekle suçladığı bu yaklaşım, Gökalp’a göre, Türkçülük akımının daha başında
zarar görmesine yol açmıştır.
Bursalı Tahir Bey, "Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri" isimli risalesi ile Farsça ve
Arapça yazdıkları için Fars ve Arap sanılan Farabi ve İbn Sina gibi âlimlerin Türk olduklarını
göstermiştir (Akçura, 1978: 128,129).
Bu arada, Mehmet Emin Bey'in (Yurdakul, 1979: 10, 110) "Cenge Giderken" başlıklı
şiiri, 1897'de Selanik'te çıkan "Asır" gazetesinde yayınlanmıştır. Bu şiir, dine ve soya dayalı
bir Türklüğü ve Türkçe şiir zevkini öne çıkarmıştır:
"Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur,
Sinem özüm ateş ile doludur,
İnsan olan vatanının kuludur,
Türk evladı evde durmaz; giderim."
Bir başka önemli şahsiyet olan Şemseddin Sami, Orhun Abideleri ve Kutatgu Bilig ile
ilgili kitapların yanında, 1901'de Kamus-i Türkî adlı iki ciltlik bir Türkçe sözlük de
çıkarmıştır.
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Jöntürkler (Gençtürkler) hareketi içinde özellikle Ali Suavi tarafından Türkçü fikirler
savunulmakta, "Vatan yahut Silistre" adlı tiyatro eserinin sahibi olan Namık Kemal ise "vatan
şairi" olarak anılmaktadır (Yalçın, 1994: 51-58).
II. Meşrutiyet öncesinde, Osmanlı'nın kültür merkezi olan İstanbul'da, diğer fikirler
gibi, milliyetçilik ve Türkçülük için de uygun siyasi atmosfer bulunmadığından gelişmeler
cılız kalmıştır.
II. MEŞRUTİYET VE ÖRGÜTLÜ MİLLİYETÇİLİK
1908'de II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle, her türlü fikrin açıklanması ve örgütlenmesi
için serbest bir ortam oluşmuştur. Daha önce yasak olan; millet ve milliyet esasına göre
dernek kurmak, artık mümkün hale gelmiştir.
1908 yılı Kasım ayında İstanbul'a gelen Yusuf Akçura, Necip Asım ve Veled
Çelebi'ye siyasi bir hedef gütmemek üzere ve sadece kültürel çalışma için bir Türk cemiyeti
kurmayı önermiştir. Böylece Aralık 1908'de, "Türk diye anılan bütün Türk kavimlerinin mazi
ve haldeki eserlerini, işlerini ve mahiyetlerini öğrenme ve öğretmeye çalışma" amacıyla "Türk
Derneği" kurulmuştur. Aynı adla bir de dergi çıkarılmış ve 6 sayı yayınlanmıştır. Derneğin
önde gelen şahsiyetlerinin İstanbul'dan ayrılmaları nedeniyle, 1911'de dernek kapanmıştır
(Darendelioğlu, 1968: 38,40).
18 Ağustos 1911'de, daha Türk Derneği kapanmadan, Şair Mehmet Emin Bey'in
(Yurdakul) önerisi ile Türk Yurdu'nun kurulduğu görülmektedir. Bu cemiyetin kurucuları;
Mehmet Emin Bey, Ağaoğlu Ahmet Bey, Hüseyinzade Ali Bey, Doktor Akil Muhtar Bey ve
Akçuraoğlu Yusuf Bey'dir. 1912 yılı Eylül ayında, artık Selanik'ten İstanbul'a gelmiş olan
Ziya Gökalp Bey de derneğe katılmış ve dernek yönetimine seçilmiştir (Akçura, 1978: 212).
190 Mekteb-i Tıbbıye öğrencisinin yaptıkları çağrı sonucu, 1912'de kurulan Türk
Ocağı'nın 2.maddesinde cemiyetin amacı şöyle ifade edilmektedir: "Cemiyetin amacı, İslâm
kavimlerinin temel direği olan Türklerin, milli terbiyesinin ve ilmi, sosyal ve iktisadi
seviyelerinin yükselmesi ve ilerlemesi ile Türk dilinin olgunlaşmasına çalışmaktır" (Karaer,
1999: 176).
1913'te Türk Ocağı başkanlığına Hamdullah Suphi'nin getirilmesi ile faaliyetleri
hızlanmış ve çeşitli bölgelere şubeler açılmıştır (Darendelioğlu, 1968: 45). 1914 yılında şube
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sayısı 16'ya, üye sayısı ise 3000'e, 1916 yılı Ağustosu'nda ise şube sayısı 25'e çıkmıştır
(Karaer, 1999: 176,177).
II. Meşrutiyet’in hürriyet ortamında Türkçülük konusundaki yayın faaliyetlerinde de
önemli ilerlemeler görülmüştür. Türk Derneği'nin yayın organı olan ve altı sayı çıkan aynı
adlı dergiden yukarıda bahsedilmişti. Bu derginin kapanması ile Türk Yurdu cemiyetinin
yayın organı olarak Türk Yurdu dergisi çıkarılmış ve İstanbul'daki Türkçülük akımını temsil
etmiştir.
Türk Yurdu dergisinin takip edeceği yayın siyasetini gösteren ve Yusuf Akçura
tarafından kaleme alınmış olan programın iki maddesi dikkat çekmektedir. Bunlar; "dâhilde
ancak Türklük ve Türk unsurunun siyasi ve iktisadi menfaatini müdafaa edeceği" ve
"devletlerarası siyasette esas fikrinin Türk âleminin menfaatlerini savunmak olacağı"dır. Altı
yıllık faaliyetinde, Akçura'nın (1978: 213) kaleme aldığı programa hassasiyetle riayet etmiştir.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, sürgünde olduğu Diyarbakır'da İttihat Terakki'nin bir
şubesini kuran Ziya Gökalp, burada Veli Necdet'le birlikte Dicle adlı bir de gazete
çıkarmaktaydı. İttihat Terakki'nin daveti ile örgüt merkezi olan Selanik'e giden Gökalp, kısa
bir süre sonra genel merkez üyeliğine seçilmiştir (Çalık, 1995: 99,100).
1911'de Ziya Gökalp'in telkin ve ilhamlarıyla Selanik'te "Genç Kalemler" adlı dergi
yayınlanmıştır. Gökalp'in yanında, Ömer Seyfettin, Ali Canip (Yöntem) ve arkadaşları
tarafından çıkarılan dergi, "yeni lisan" kavramını ortaya atarak dilde Türkçülüğe yönelmiştir.
Genç Kalemler'in dilde sadelik yaklaşımı, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin tamamını
değil, sadece Türkçe'de karşılığı olanlarını dilden atmayı savunmuştur (Gökalp, 1977: 14).
İttihat ve Terakki merkezinin İstanbul'a taşınmasıyla, Ziya Gökalp'in 1912'de
İstanbul'a gelmesi, Türk Yurdu cemiyeti yönetimine girmesi ve Türk Yurdu dergisi yazı
kadrosuna katılması sonucu, İstanbul'da milliyetçilik faaliyetleri ivme kazanmıştır. Gökalp,
gerek Türk Ocağı'ndaki sohbet ve konferansları, gerekse Türk Yurdu'ndaki makaleleri yoluyla
milliyetçilik fikrini sistemli bir ideoloji haline getirmeye çalışmış ve bu faaliyetleri ile İttihat
Terakki'nin siyasi ideolojisini temsil etme noktasına yükselmiştir (Çalık, 1995: 100,101)
Balkan Savaşı esnasında Türk milliyetçiliği düşüncesi yükseldiği gibi, İttihat Terakki
yöneticisi Ziya Gökalp’ın yazıları ve desteği ile Yusuf Akçura tarafından yönetilmekte olan
Türk Yurdu dergisi de İttihat Terakki'nin koruması altına girmiş ve yazarlarının çoğu da bu
partiye üye olmuşlardır (Temir, 1987: 47).
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Türk milliyetçiliğinin önemli bir merkezi olan Türk Ocakları, İstanbul'un işgal
edilmesi ile faaliyetlerine son vermiş, 9 Eylül 1922'de kazanılan zaferden sonra yeniden
açılmış ve şube sayısı 260'a üye sayısı da 30.000'e ulaşmıştır (Karaer, 1999: 177). Türk
Ocakları, 10 Nisan 1931'de, “çevresindekilerin telkinleri doğrultusunda” Mustafa Kemal'in
talimatı ile kapatılmış, 10 Mayıs 1949'da ise Hamdullah Suphi Tanrıöver başkanlığında
yeniden açılmıştır (Darendelioğlu, 1968: 53,54).
İKİ ANLAYIŞ VE BİR ANLAŞMAZLIK
Türk milliyetçiliğinin bir fikir sistemi haline gelmeye başladığı, Osmanlı'nın son
döneminde, iki önemli fikir adamı öne çıkmıştır. Bunlardan biri Durkheim sosyolojisine
dayalı fikirler geliştiren Ziya Gökalp, diğeri ise Üç Tarz-ı Siyaset yazarı Yusuf Akçura'dır.
Türk milliyetçiliği fikrinin, o tarihteki ifadeyle Türkçülüğün, ortaya çıkmasında çok büyük
katkıları olan bu iki müstesna şahsiyetin, milliyetçilik görüşleri arasında bazı belirgin
farklılıklar vardır.
Her iki fikir adamının görüşlerini daha iyi anlamaya fırsat vereceği düşüncesiyle,
temel noktalardaki bazı görüş farklılıkları aşağıda maddeler halinde ele alınmaktadır:
1- Milliyetçilik düşüncesinin dayandığı "millet" kavramının tanımında:
Akçura'ya göre (1978: 35); "Millet, ırk ve dilin esasen birliğinden dolayı sosyal
vicdanında birlik ve beraberlik meydana gelmiş insan toplumudur." Gökalp'e göre (1977: 22);
"millet, dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı
terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluktur. Türk köylüsü onu (dili dilime
uyan, dini dinime uyan) diyerek tarif eder."
Akçura'nın tanımında esas alınan ırk kavramını Gökalp "zoolojiye ait bir terim" olarak
görür ve ırk kavramı gibi; kavim, coğrafya, siyasi sınırlar, ümmet ve kişisel iradenin de yeterli
olamayacağını, milleti bir arada tutan bağın sosyoloji ilmine dayalı olarak "terbiyede,
kültürde, yani duygularda iştirak" olduğunu öne sürer. Milleti tarifinde de görüleceği üzere,
Gökalp’ın millet ve milliyetçilik anlayışında, kendisinin "hars" dediği "kültür" esastır.
Nitekim Gökalp, (1977: 21, 22) eserinin bir yerinde milleti şöyle tanımlamaktadır: "Millet,
aynı milli kültürde ortak olan fertlerin bütünüdür."
2- Milliyetçiliğin diğer kavramlarla ilişkisinde:

8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

"Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesinde Akçura (1998: 36), Osmanlıcılık, İslâmcılık ve
Türkçülük fikirlerini açıklayarak, bunların "hangisinin Osmanlı Devleti için daha yararlı ve
kabil-i tatbik" olduğunu sorar. Akçura'ya göre bu görüşler birbirlerinin seçenekleridir ve
birinin tercih edilmesi gerekmektedir.
Gökalp ise (1977: 67), "Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak" kavramlarını
savunur ve bunları birbirlerinin zıddı olarak görmez. "Türk Milletindenim, İslâm
ümmetindenim, Batı medeniyetindenim" demek suretiyle, bu üç kavramda birleşen bir
milliyetçilik anlayışını seslendirir.
Türkçülüğün İslâm'a aykırı olduğu iddialarına karşı, "Türkçülerin amacı çağdaş bir
İslâm Türklüğü'dür" diye cevap veren Gökalp (1976: 58,59)., "Türkçülerin millet ülküsü
Türklük ise, ümmet ülküsü de İslâmlık'tır" demektedir. Türkçüler'in bir ümmet programlarının
da olması gerektiğini ve İslâm milletleri arasında; tek alfabe kullanılması, kavram kurultayı
toplanması, ortak bir eğitim verilmesi, dini örgütler arasında sürekli temas sağlanması ve
ümmetin simgesi olan "ay"ın kutsallığının korunması ilkelerini önermektedir. Bu ilkeleri
sıralayan Gökalp, "bu İlkelerden anlaşılıyor ki, Türkçülük aynı zamanda İslâmcılık'tır"
demektedir.
Gökalp’a göre (1977: 72, 45), Türk milletindenim denildiğinde; "dilde, estetikte
ahlâkta, hukukta, hatta din hayatında ve felsefede Türk kültürüne bir orijinallik, bir şahsilik
göstermeye" çalışılacaktır. İslâm ümmetindenim denildiğinde ise; en mukaddes kitap Kur'an-i
Kerim, en mukaddes insan Hz. Muhammed, en mukaddes mabet Kâbe, en mukaddes din
İslâmiyet olacaktır." O’na göre; "Türkçüler, tamamiyle Türk ve Müslüman kalmak şartıyla,
Batı medeniyetine tam ve kati bir suretle girmek isteyenlerdir. Fakat Batı medeniyetine
girmeden önce, milli kültürümüzü arayıp bularak ortaya çıkarmamız gerekmektedir."
Kültürün milli, medeniyetin milletlerarası olduğunu ifade eden Gökalp (1977: 31),
kültürü yalnız bir milletin dini, ahlaki, hukuki, akli, estetik, lisanî, iktisadi ve fenni
hayatlarının ahenkli bir bütünü olarak görürken, medeniyeti, aynı medeniyet dairesine giren
birçok milletlerin sosyal hayatlarının müşterek yekünü" olarak tanımlamaktadır. Erol Güngör
(1987: 40,41), Gökalp’ın kültür ve medeniyet hakkında yaptığı tarif ve sınıflama bakımından,
hem orijinal hem de zamanını aşmış bir mütefekkir sayılması gerektiğini ifade etmiştir.
3- Türk dili hakkındaki görüşlerinde:
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Her iki fikir adamı da Türkçe'nin sadeleştirilmesi temel yaklaşımında hemfikir
olmakla birlikte, uygulamada ayrılmaktadırlar. Akçura'ya göre (1978: 25); "müşterek bir şive
kabul edilecekse, bütün Arapça, Farsça kelimeler atılmalı ve Osmanlı Türklerince alışılmış
olsun veya olmasın bütün Türk lehçelerinden kökler alınmalıdır."
Gökalp ise (1977: 12, 14, 165), Fuad Raif Bey'in İkdam'da giriştiği bütün Arapça ve
Farsça kelimeleri Türkçe'den çıkarma girişimini eleştirmekte ve Genç Kalemler'de Ömer
Seyfettin ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda olduğu gibi, sadece Türkçe'de karşılığı olan
Arapça ve Farsça kelimeleri atmak gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca, dini sahada da Türkçe
kullanımını savunmakta; "tilavetler müstesna olmak üzere, Kur'an-i Kerim'in ve gerek ibadet
ve ayinlerden sonra okunan bütün dualarla münacatların ve hutbelerin Türkçe okunması çok
faydalı olur" demektedir. Gökalp’ın bu arzusu bugün gerçekleşmiştir. Şurası ilginçtir ki,
Gökalp (1976: 57), bütün İslâm ülkelerinde ortak olan Arap alfabesinin değiştirilmeden
kullanılması gerektiği görüşündedir.
1928 tarihinde Yusuf Akçura (1978: 230)., milliyetçilik görüşlerini amacına ulaşmış
kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti'ni "Türkçülük idealinin gerçekleşmesi" olarak
alkışlamaktadır.

Ayrıca,

"Türk

milliyetçileri

dilin

Türkçeleşmesini,

...

bedayiin

Türkçeleşmesini, yani şiirin, musikinin, resmin... milli ve asli olmasını, kısacası Türk
kültürünün yabancı etkilerden kurtulup kendi asliyetini bularak gelişmesini temenni ediyor ve
buna ellerinden geldiği kadar çalışıyorlardı" diyerek memnuniyetini ifade etmektedir.
4- Millet anlayışında dinin yeri konusunda:
Din, Gökalp’ın millet tanımında kültürün bir unsuru olarak yer aldığı gibi,
"Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak" formülünde de, Türk kimliği kadar önemli bir yer
tutmaktadır. Millet ve ümmetin karşıt tezler olmadığı, bu iki kavramı sentez haline getiren en
önemli düşünürlerimizden birinin de Gökalp olduğu, Orhan Türkdoğan (1995: 51) tarafından
ifade edilmektedir.
Gökalp (1976: 80), "yurt" kavramındaki kutsallığın, üzerinde yaşayan "millet"e
dayandığını ifade etmektedir. Devletin de kendi kendine var olan bir güç olmaması hasebiyle
kutsal olamayacağını belirten Gökalp’a göre, "kutsal varlık olarak yalnızca iki şey var: millet
ve ümmet." Gökalp milliyetçiliğinde, millet ve ümmet; Türklük ve İslâmiyet iki kutsal değer
konumundadır.
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Akçura ise (1998: 34), milletin tanımında dine yer vermemekle birlikte, İslam'ın Türk
milliyeti bakımından önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etmektedir:
"...Zamanımızda

birleşmesi

muhtemel

Türklerin

büyük

bir

kısmı

Müslüman'dır. Bu cihetle, İslâm dini, Türklüğün birleşmesinde şu hizmeti yerine
getirebilmek için, son zamanlarda Hıristiyanlıkta olduğu gibi, içinde milliyetlerin
doğmasını kabul edecek şekilde değişmelidir. Bu değişme ise hemen hemen
mecburidir de: zamanımız tarihinde görülen umumi cereyan ırklardadır. Dinler, din
olmak bakımından gittikçe siyasi ehemmiyetlerini, kuvvetlerini kaybediyorlar."

Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde, Türk Birliği ve İslâm Birliği siyasetleri arasında
kolaylıkla bir tercih yapamaması ve tereddütler geçirmesi, Türk Birliği siyasetini önerirken;
"Osmanlı ülkesindeki Türklerin hem dini, hem ırki bağlar ile pek sıkı, sadece dini olmaktan
sıkı birleşmesi" sonucunun elde edileceğini ifade etmesi (onun millet hayatında dini bağlara
değer verdiğini göstermektedir.
Bunun yanında, "...Ben Osmanlı ve Müslüman bir Türküm, binaenaleyh devlet-i
Osmaniye, İslâmiyet ve bütün Türkler menfaatine hizmet etmek istiyorum. Lakin siyasi, dini
ve nesebi olan bu üç cemiyetin menafii (menfaati) müşterek midir?" (Temir, 1987: 32) sorusu
ile samimi şüphelerini açıklamaktadır.
Anlaşıldığı üzere, milliyet anlayışında dinin yeri bakımından Gökalp ile Akçura
arasında farklılık vardır, ama bu büyük bir fark veya uçurum anlamında değildir.
5- Turancılık konusunda:
Akçura, Azerbaycan Türkleri'nden Hüseyinzade Ali Bey'in bir şiirine yer vererek,
onun Turancılığın ilk taraftarı olduğunu iddia eder. O'na göre şairini Turancı yapan şiir
şöyledir:
"Sizlersiniz, ey kavm-i Macar bizlere ihvan:
Ecdadımızın müştereken menşei Turan...
Bir dindeyiz biz, hepimiz hak-perestan;
Mümkün mü ayırsın bizi İncil ile Kur'an?"
Yusuf Akçura (1978: 183)., bu şiire göre Hüseyinzade'nin Pan-Turkizm'e değil daha
geniş olan Pan-Turanizm'e taraftar olması gerektiğini ifade etmektedir. Görüldüğü üzere
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Akçura'daki Turancılık anlayışı, Macarları da içine alan ve din farkı gözetmeyen bir özellik
taşımaktadır.
Ziya Gökalp’ın (1976: 75). Turan konusundaki meşhur şiiri, onu bu konuda en ön safa
yerleştirmiştir:
"Vatan ne Türkiye'dir Türk için ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan!"
Bu şiirden ayrı olarak, Turan kavramını teorik düzeyde de ele alan Gökalp (1977: 2629), Türkçülük ülküsünü, büyüklüğü noktasında Türkiyecilik (Anadoluculuk), Oğuzculuk
(Türkmencilik) ve Turancılık olmak üzere üç dereceye ayırır. Türkiye'deki birlikten sonra,
Türkçülükteki yakın mefküre (ülkü) olarak, Harzem, İran, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsayan
Oğuz (Türkmen) Birliği olmalıdır. Türkçülüğün uzak mefküresi olarak ortaya koyduğu Turan
ise, "bazılarının zannettiği gibi, Türklerden başka, Moğolları, Tunguzları, Finuvaları,
Macarları da içine alan bir kavimler karışımı değildir." Gökalp’a göre ilim bakımından sabit
olan hakikat; Türkçe konuşan Yakut, Kırgız, Özbek, Kıpçak, Tatar, Oğuz gibi Türk boylarının
dilce ve gelenekçe kavmi bir birliğe sahip olduğudur ve Türkler anlamına gelen Turan
kelimesi bunlar için kullanılmalıdır.
Gökalp’ın (1976: 75, 80, 81). Turan konusundaki bir başka tanımı; "Türkler'in
oturduğu, Türkçe'nin konuşulduğu bütün ülkelerin toplamı" olduğu şeklindedir. O'na göre,
Türkler'in kendi yurtları olan Turan'ı sevmeleri, onların bütün İslâm yurdunu unutmalarını
gerektirmemektedir.
Gökalp’ın milliyetçilik yaklaşımının temeli olarak aldığı kültür, onun Turancılık
görüşünün oluşmasında da kendini göstermiş ve aynı kültüre sahip olan Türk boylarının
birliği olarak ortaya çıkmıştır. Akçura'ya nazaran Gökalp’ta güçlü bir kuramsal yaklaşım ve
düşünce gücü göze çarpmakta ve onu Türk milliyetçiliği tarihinde emsalsiz bir yere
oturtmaktadır.
İki fikir adamının anlaşmazlıklarına gelince, Yusuf Akçura'nın yönetimindeki Türk
Yurdu dergisi, İttihat Terakki'nin koruması altına girmiş ve yazarlarının çoğu parti üyesi
durumundaydı. Sadrazam Talat Paşa ile Akçura'nın ilişkileri iyiydi ve partiye üye olmasının
daha iyi olacağı başta Gökalp olmak üzere çeşitli dostları tarafından Akçura'ya zaman zaman
telkin ediliyordu.
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Bu telkinlerin sonucunda parti üyesi olmayı kabul eden Akçura'nın, Talat Paşa ve Ziya
Gökalp’ın üyelik teklifi yapan iki şahit üye olması ile bir tören düzenlenerek üyeliğe alınması
kararlaştırılmıştı. Ancak, tenha bir odada İttihat Terakki'nin gizli yemini yerine getirilirken,
Yusuf Akçura Kur'an-i Kerim'e el basmayı kabul etmemiş ve bu yüzden parti üyeliğine
girememiştir. Bazı kaynaklarda "abdestli olmadığı için Kur'an'a el basmaktan çekinmesi
yüzünden törenin tamamlanamadığı" iddiası dile getiriliyorsa da (Temir, 1987: 47), abdest
almanın kolaylığı karşısında bu iddia geçerlilik taşımamaktadır.
Ziya Gökalp bu konuyu kabullenmeyerek büyütmüş; izzetinefis meselesi yapmıştır.
Bunun sonucunda Akçura, Darülfunun'da kadro dışı bırakılarak işsiz durumuna düşmüş ve
geçim sıkıntısı ile karşılaşmıştır (Temir, 1987: 48).
İki düşünür arasındaki bu anlaşmazlık, her ikisinin de eserlerine yansımış ve karşılıklı
olarak birbirlerinin önemini az gösterme çabası olarak kendini göstermiştir.
Gökalp (1977: 13), Tıbbiye'de teşekkül eden gizli bir cemiyette "Pan-Turkizm, PanOttomanizm, Pan-İslâmizm" fikirlerinin hangisinin gerçeğe daha uygun olduğunun
tartışıldığını ve bu tartışmanın Avrupa ve Mısır'daki Jöntürkler'e yayılarak taraftar bulduğunu
öne sürmektedir. Ayrıca, Mısır'da çıkan Türk gazetesinde Akçuraoğlu Yusuf Bey ile Ferid
Bey'in Türk Birliği siyasetini tavsiye ettiğini ifade etmektedir.
Bu ifadelerden, Akçura'nın öne sürdüğü görüşlerin daha önce başkaları tarafından
ifade edilmiş olduğu ve Akçura'nın Türk Birliği görüşünü Ferid Bey ile birlikte ortaya atmış
olduğu anlaşılacaktır. Şüphesiz daha önce başkaları bu görüşleri ifade etmiş olsa da, ilk defa
sistemli bir şekilde ortaya atan Akçura'dır. Ferid Bey'in yazısı ise Akçura'nın makalesine
verilen cevaba cevap niteliğindedir.
Akçura ise (1978: 183,186), Hüseyinzade Ali Bey'in bir şiirine yer vererek, onun
Müslüman Türk kavimleri arasında ilk Turan Birliği taraftarı olduğunu iddia etmektedir.
Ayrıca, Gökalp’ın meşhur "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" parolasının daha önce
Hüseyinzade tarafından "Türkleşmek, İslâmlaşmak, Avrupalılaşmak" şeklinde ortaya atılmış
olduğunu da öne sürmektedir.
Bilindiği gibi, Akçura'nın Hüseyinzade'ye atfettiği Turan konusunda da Gökalp’ın
orijinal yorum ve yaklaşımları söz konusudur. Ayrıca, Türkleşmek, İslâmlaşmak,
Muasırlaşmak kavramlarını ilk defa Hüseyinzade ortaya atmış olsa bile, bunları birlikte
değerlendiren ve sistemleştiren Gökalp olmuştur.
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Bu tartışmalar, Türk aydınları arasında Akçura ve Gökalp çizgileri üzerinde
tartışmalara yol açmış ise de, büyük çoğunluğun, görüşlerini bir sosyoloji disiplini içinde ve
sistemli olarak ifade eden Gökalp’ı takip ettiği anlaşılmaktadır.
Bunlardan biri de, Türk milliyetçiliğinin rehberi olarak Ziya Gökalp’ı öneren ve
nazariyatını işleyerek geliştirmek gerektiğini ifade eden Zeki Velidi Togan'dır. Togan ayrıca,
Türk milliyetçiliğinin emperyalizme ve ırk üstünlüğü davalarına kapılmaması ve siyasi
hudutlara da indirgenmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir Türkistan'lı olan Togan (1977: 45,
46), dinin Türk milletinde muhakkak bir esas olduğu görüşündedir. O'na göre, eski Bulgarlar,
Avar, Peçenek, Uz ve Komanlar din değiştirme yüzünden Slav, Ukraynalı ve Macar
olmuşlardır.
Türkçü fikirler taşıdığı dönemdeki yazılarında Ethem Nejat* (2001: 20,21), Türk
milliyetini, Türk lisanını ve bugünkü toplumsal konumu korumada İslamiyet'in büyük bir
etkisi olduğu görüşündedir. "Müslüman olduğum kadar Türk, Türk olduğum kadar
Müslüman'ım" şeklindeki ifadesi, ona burada yer vermek için yeterlidir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Millet ve milliyetçilik kavramları, ortaya çıktıkları Batı toplumlarından Osmanlı
ülkesine doğru genellikle olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Çok etnisiteli, çok dinli ve çok
kültürlü Osmanlı imparatorluk modeli; tek dil, tek ülke, tek vatan ve tek kültür temeline
dayalı millet anlayışına doğal olarak uzak kalmak istemiştir. Bu yeni Batılı devlet modelinin
kendi yapısını ve bütünlüğünü bozmasından endişe eden Osmanlı Devleti, bu akımların
ülkesine sirayet etmesini önlemeye çalışmıştır.
Milliyetçilik akımları, ilk önce Batı ile daha yakın ilişkileri olan Hıristiyan unsurları
etkilemiş ve bunların ayrılıkçılık talepleriyle ortaya çıkmalarına sebep olmuştur. Yunanistan,
Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan gibi Balkan devletleri, milliyetçilik hareketleri sonucu
Osmanlı’dan ayrılmışlardır.
Osmanlı Devleti bütünlüğünü koruyabilmek için, Akçura’nın da (1998) belirttiği gibi
önce Osmanlılık siyaseti uygulayarak Müslüman-Hıristiyan bütün tebaayı bir arada tutmayı
*

1918'e kadar Türkçü bir anlayışla yazılar yazan Ethem Nejat, bu tarihte Maarif Nezareti tarafından Almanya'ya
gönderildi ve burada Sosyalist fikirlere kapıldı. 28 Ocak 1921 tarihinde Trabzon yakınlarında Mustafa Suphi ile
birlikte öldürüldü.
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denemiştir. Hıristiyan unsurlar ayrıldıktan sonra, II. Abdülhamit döneminde İslamcılık
politikası devreye girmiş ve Müslüman unsurlar olarak, Osmanlı devleti çatısı altında birlikte
var olma düşüncesi öne çıkmıştır.
Devletin bekasını önde tutan Osmanlı aydınları, uzun süre Türk milliyetçiliğini öne
sürmemişlerdir. Osmanlı dönemindeki Türk milliyetçiliği hareketlerinin başlangıcı sayılan
yayınlar; Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesi Fransız İhtilali’nden 89 yıl
sonra (1878) kurulmuştur. 1893-1895 yılları arasında Türkçe yayın yapan Cevdet Bey’in
İkdam Gazetesi ise Fransız İhtilali’nden 104 yıl sonra yayınlanmaya başlamıştır. Geçen bu
süre içinde Osmanlı’nın Hıristiyan unsurları isyan edip (Sırp isyanı 1804, Yunan isyanı 1821)
ayrı devletlerini çoktan kurmuşlardır.
Osmanlı dönemi milliyetçiliğinin vatandaşlık bağına dayalı bir anlayış sergilememesi,
denenmiş olan Osmanlılık düşüncesinin başarılı olamamasına bağlanabilir. Çünkü Osmanlılık
fikri, aynı devlet çatısı altında farklı etnik, dini ve kültürel gruplara özgürlükler vermekte ve
sadece devlete bağlılık istemekteydi. Vatandaşlık bağına dayalı ulus-devlet anlayışı bundan
daha ileride fedakârlıklar istemekte; herkesin resmi dilde eğitim almasını ve devletle olan
işlerinde resmi dili kullanmasını öngörmektedir. Osmanlılık etrafında toplanamayan farklı
etnik ve dini gruplara, vatandaşlık esasını önermek anlamsız olacağından gündeme
gelmemiştir.
Ziya Gökalp’ın milli kültüre ve İslâm’a dayalı millet anlayışı, Hıristiyan unsurları
ayrılmış olan Osmanlı için uygun bir model gibi görünmektedir. Gökalp’ın Milet ve ümmet
kavramlarını birlikte kullanarak oluşturmaya çalıştığı milliyetçilik anlayışı, Türk olmayan
Müslüman unsurların devleti benimsemesi için gerekli imkânları sağlamayı amaçlamaktaydı.
Gökalp milliyetçiliğinin İttihat ve Terakki’nin resmi politikası olarak ortaya konulması,
Osmanlı dönemi resmi milliyetçilik anlayışının muhafazakâr bir milliyetçilik olduğu şeklinde
değerlendirilebilir.
Akçura ise, kan ve soya dayalı bir milliyetçilik anlayışını önde tutmakta, kültürü
önemli görmekle birlikte milliyetçilik anlayışında dine fazlaca yer vermemektedir. . Gökalp
gibi Türklük ve İslâm’ı birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmemekte, birbirinin
seçenekleri olarak kabul etmektedir. Akçura’nın yaklaşımı, farklı etnik unsurlara sahip olan
Osmanlı toplumunu bir arada tutabilecek bir özellik göstermemektedir.
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Gökalp ve Akçura yaklaşımları, Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra kurulan Türkiye
Cumhuriyeti döneminde de etkili olan iki önemli milliyetçilik anlayışını temsil etmektedir.
1924’teki ölümüne kadar, Gökalp’in Cumhuriyet dönemi milli devlet ve resmi milliyetçilik
anlayışını formüle etmekle görevlendirilmiş olması bunu göstermektedir.
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TO WHAT EXTEND MBA MANAGEMENT DEGREES PLAY A ROLE IN
DEVELOPING LEADERSHIP INTELLIGENCE?
AN EVALUATION OF THE PERCEPTION OF TURKISH STUDENTS

Ögr. Gör. Celal BAL∗
Abstract
The characteristic of this research was identified as positivist since the eventual goal of this
study was to examine the effectiveness of management master degrees in developing
leadership intelligence. According to the chosen perspective, design of this research preferred
as exploratory case study to show the current perception of the Turkish students at KCB
towards effectiveness of KCB in developing their leadership skills in England. Both
qualitative and quantitative approaches to research were applied for this study as a research
conduction of this manner could supply new perspectives on the issue at hand. Additionally,
the most of the participants are believed that managing people module is one of the modules
that focus on the leadership development. The definitions of leadership provided by the
participated students on the other hand reminded the way of Turkish management style which
is “autocratic”. However, the participants indicated slightly more agreement with statements
that indicate they have developed and improved planning skills, started to take more initiative,
developed self control, improved flexibility in handling situations, developed and improved
self-confidence, started to build and maintain informal relationships, improved oral
communications, learned how to use concepts in real life, and improve written
communication.
KCB: Kensington College of Business, England
Key Word: Management Degree, leadership, intelligence, Turkish student, England,
Management,
İŞLETME YÜKSEK LİSANSININ LİDERLİK ZEKÂSININ GELİŞİMİNDE NASIL BİR
ROL OYNAR?
TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
ÖZ
Bu çalışmanın nihai hedefi, liderlik zekâsını geliştirmede işletme yüksek lisans etkisinin
araştırılmasıdır, bu araştırmanın özelliği, pozitivist olarak tanımlanmıştır. Seçilen perspektife
göre, bu araştırmanın planlamasında, İngiltere’deki Kensington Ticaret Okulu’nun kendi
liderlik yeteneklerini geliştirme konusundaki etkisi çerçevesinde, Kensington Ticaret
Okulu’ndaki Türk öğrencilerin algılarını gösteren durum keşif çalışmasını tercih edilmiştir.
Öğrencilerin Kensington Ticaret Okulu’nda okumayı istemelerini etkileyen faktörler
∗
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çerçevesinde, keşif araştırmasına katılanların algılarının, Ayrıca, katılımcıların birçoğu,
yönetici şahıs biriminin, liderlik gelişimine odaklı olan birimlerden biri olduğuna
inanmaktadırlar. Öte yandan, katılımcı öğrenciler tarafından verilmiş olan liderlik tanımları,
Türk yönetim stilinin “müstebit” olarak hatırlandığını göstermiştir. Ancak, katılımcılar,
planlama yeteneklerini geliştirdiği ve ilerlettiği, daha fazla inisiyatif almayı geliştirdiği,
otokontrolü geliştirdiği, durum değerlendirme esnekliğini geliştirdiği, özgüveni geliştirdiği ve
ilerlettiği, resmi olmayan ilişkiler kurmayı ve korumayı başlattığı, sözlü iletişimi geliştirdiği,
gerçek hayatta konseptlerin nasıl kullanılacağını öğrettiği ve yazılı iletişimi geliştirdiğine
ilişkin ifadeleri biraz daha fazla kabul etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik zekâsı, İşletme Yüksek Lisans, İngiltere, Liderlik gelişimi
1. 1. Research Background
The essential objective of management training is to educate individuals in becoming
outstanding leaders and skilled professionals. In this sense, a comprehensive model should
be designed for evaluating competencies as well as examining the level of knowledge as it is
essential for an effective establishment to fulfil the necessary requirements of workplaces
(Boyatzis, 2006).
Boyatzis and Saatcioglu (2008) stated that competent leaders should have cognitive thinking
abilities, emotional intelligence and interpersonal intelligence abilities. Furthermore,
enthusiasm is essential for putting into practise the acquired skills. The role of the
organisation at this point is to ensure that individuals receive the necessary management
training for the forthcoming projects and duties.
1. 2. Turkish Education Market and Turkish Students in the UK
Erten (2009), in the light of statistics, states that the number of Turkish students going
abroad for language or higher education purposes is 30,000 per year and this figure is likely
to increase in the coming years. Every year, approximately 1,500,000 students take the
National University Placement Test for in Turkey and only 500,000 of these students can
have the chance to be enrolled in one of the universities. Since the capacity of higher
education institutions does not meet the requirements of young individuals, many students
search for enrolment and transfer probabilities abroad. Many people find studying abroad
appealing in terms of better opportunities and better language education, considering the
deficiencies of language education in Turkish high schools and higher education institutions
as well as the private courses (Erten, 2009).
Due to the so-mentioned reasons, students in Turkey seek an improved and enhanced
education alternative that is recognised globally and that can increase their chances of
employment (British Council, 2010). During the employment process, English competency
is an essential requirement. On the other hand, Turkish high schools and higher education
2
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institutes do not have the capacity for an enhanced English Language Training. Thus,
individuals have come to an understanding that studying abroad has substantial advantages
during the employment process (British Council, 2010). Yavuz (2009) states that the most
preferred countries for Turkish students are listed as Germany, USA and the UK.
The increase in demand is due to the certification of British universities and their
recognition all over the world. Other reasons can be stated as effective networking of
graduate Turkish students and promotional activities of the UK institutions. The duration of
studies is another reason for increase in demand; under-graduate studies can be completed
within 3 years and master’s degree can be obtained within a year. The annual fee for an
MBA programme is 12,000 GBP in the UK, whereas an average MBA programme in USA
is likely to exceed 40,000-50,000 USD (Mesutoglu, 2007).
Within the year 2010, the estimated number of Turkish students in the UK exceeded 3000
(Akca, 2010). The preferred fields of studies in the UK can be listed as Business,
Management, IT, Finance, Law and Art (British Council, 2010).
1. 3. Rationale for Chosen Topic
Recent reviews reveal that every year Britain’s receives more and more of young Turkish
population striving to continue their higher education in the UK. However, discussions are
still ongoing regarding the effectiveness of MBA Programmes in the UK in relation to the
enhancement of leadership skills of Turkish students. The answer to this question will not
only affect Turkish students and their choices, but it will also have an impact on British
Universities. If facts are known, Turkish students will be able to make rational choices,
whereas British Universities will identify their strengths and weaknesses as well as the areas
for improvement.
1. 4. Research Aim, Objectives and Questions
The aim of this research is to critically analyse the importance of Management Master
Degrees and its effectiveness on developing leadership intelligence in Turkish students who
study in the KCB*. In accomplishing this aim, the research pursues following objectives:
• Evaluating relationship between development of leadership intelligence and Management
Master Degrees.
• Investigating the KCB’s MBA programs’ effectiveness in business life for Turkish
students.
• Determining the effectiveness of the design of the KCB’s MBA degrees’ curriculum for
developing leadership intelligence among Turkish Students.
• Finding out whether Turkish Students are satisfied with the education provided by the
KCB.
Research questions are:
3
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• What is the perception of Turkish students towards KCB’s MBA programs in developing
their leadership skills?
• What is the perception of the Turkish students towards effectiveness of the modules in
the MBA programs in developing their leadership skills?
• What is the perception of the Turkish students in regards to teaching methods used by the
KCB’s tutors?
• What is the overall satisfaction level of Turkish students in regards to KCB’s MBA
program?
*KCB: Kensington College of Business, University of Wales.
2. 1. Leadership and Leadership Development: Definition
The definition of leadership gave birth too many theories. Barker (1997) stated that
definition of leadership relates to a self-driven characteristic by nature, which opposes to the
idea of other researchers who believe that leadership is involved with talent, knowledge and
personal values. Barker reckons that the existing definition of leadership is derived from
primitive leadership patterns, which mainly have feudal and industrial characteristics, and
which would fit the organisations that have been administered in an approach involving
hierarchical regard. This type of leadership does not match with the modern norms that
provide a linear approach (Funk, 2002).
Leadership can conceptually be subdivided in to three equal parties with the first and
foremost being the ‘pillars’ supporting the leader. Following the first party is the group that
supports that leader. Third party is evidently the point that is sought to be reached by that
group. Above mentioned collection of leadership’s key points is self-explanatory, however it
does not mention another drastic orbit of the concept – relationships. When looking in to the
problem more insightfully it becomes apparent that formula for leadership is very complex.
For one thing, relationship that is one of main ingredients is a very complicated idea
(Komives, Lucas and McMahon, 2006). It is the positive combination of relationships that
makes it possible to change one worldly aspect for the better, thus it is important never to
ignore its significance of relationships and value of processes when it comes to leading.
Some perspectives stated that a leader is to make difference through managing complicated
processes through relationship but also maintaining harmony within those relationships
throughout the process of change (Barker, 1997). Consequently, leadership is a concept that
is comprised of relationships common point of which is to change the world for a subjective
positive. According to Funk (2002) respectively, leadership is a process of influential
connection from stemming from leader to their followers in order to create a fact changing
movement. Subsequently it is attempted to clarify exactly what is leadership in the name of
academics.
It is true that desire to lead is a genetic characteristic, however this does not automatically
imply that people who were not some blessed form the beginning cannot improve this
feature by practicing and inquiring on this topic (Lawson, 2009). Lawson (2009) states that
4
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although methods of creating leaders are different and lead down various paths, the
destination always remains the same. The source goes on to say that one of the methods
named leadership development is concerned with the entire process of leading, both at
simple and fun as well as difficult and at times frustrating stages.
2. 2. Approaches to Leadership Education
After the changes in leadership reality, it becomes necessary for certain changes to occur in
education as well. In industrial studies which focus on leadership, the discipline which is
most referred to is psychology because it studies human behaviour and the factors which
affect and control it, and also tries to explain how people can be motivated (Brundrett,
Burton and Smith, 2003). Control over human behaviour, which is a major topic of research
in psychology, is extremely important for industrial productivity (Rost and Barker, 2000).
Rost and Barker (2000) suggest that common events such as issue resolving and consequent
amends should be addressed perhaps through such diplomatic techniques as unions, deals,
compromise and simple discussions on issues in question
Students who are prospective leaders and managers are required to predict and respond to
the questions and problems of a company or business with intellectual curiosity and
swiftness. They also need to be highly motivated, innovative, and need to have natural
intuitive powers. Above all, it is very important for them to be able to think critically and
creatively. All of the above listed traits can be gained through proper education (Greenhalgh,
2007).
People who support cognitive psychology when it comes to educational leadership, do so
because they believe cognitive psychology combines practice, thought, and context by
treating these as very important factors in the evaluation of hypotheses. The cognitive
approach has been trying to find solutions to major problems related to the connection
between theoretical, empirical and professional knowledge, and actions (Gold, Thorpe and
Mumford, 2010).
Although they are essentially different, both types of reflection are employed in action-based
situations which rely on experimental, practical, and theoretical types of knowledge (Hart
and Bredeson, 1996; Hart, 1999).
3- Methodology
The characteristic of this research was identified as positivist since the eventual goal of this
study was to examine the effectiveness of management master degrees in developing
leadership intelligence. Cooper and Schindler (2006) stated that positivism adopts several
approaches and one of them is the deductive approach. According to the deductive approach
the reasons gives birth to the conclusion (Cooper and Schindler, 2006). According to the
5
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chosen perspective, design of this research preferred as exploratory case study to show the
current perception of the Turkish students at KCB towards effectiveness of KCB in
developing their leadership skills.
There are two key mainstays in research methodology: quantitative and qualitative research.
Both of these two mainstays are considered during the process of research which consists of
research design, data collection and analysis and reporting steps (Mariampolski, 2001).
Qualitative research, as referenced in the term allows the researcher to understand the nature
of the issue and possess an acute awareness of the issue at hand. “Why” and “how” are the
enquiries that are put forward when the researcher is carrying out a qualitative research
(Mariampolski, 2001). As the researcher conducting a qualitative study gathers data and
subsequently evaluates it without a particular discipline, his/her evaluation is expected to be
subjective (Wright and Crimp, 2000).
Both qualitative and quantitative approaches to research were applied for this study as a
research conduction of this manner could supply new perspectives on the issue at hand.
Abrahamson (1983) suggests that when an assortment of methods are implemented during
research that they balance one another due to the fact that they are involved in more than one
reality. Following the identification of the research range, it is vital to examine the various
kinds of data collection methods which were adopted for this research.
3. 1. Data Analysis
Data were analysed through applying two different methods which are frequency analysis
for the questionnaire results and narrative method for the Interview. Therefore, in frequency,
responds rates for each questions’ answers were shown in the tables and charts while the
answers provided in open-end questions were explained in detail. By using the narrative
method on the other hand, only the usable information that is provided by the interviewee
was explained and the rest of the information was disregarded by the researcher.
3. 2. Conclusion
Qualitative and quantitative choices, applied primary and secondary data collection
techniques, ethical issues and limitations were presented in this chapter. The following
chapter presents the analysis conducted for the questionnaire and the interview results
4- Data Analysis
4. 1. Introduction
As mentioned earlier, data were analysed through applying two different methods which are
frequency analysis for the questionnaire results and narrative method for the Interview.
Therefore, in frequency, responds rates for each questions’ answers were shown in the tables
and charts while the answers provided in open-end questions were explained in detail. By
6
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using the narrative method on the other hand, only the usable information that is provided by
the interviewee was explained and the rest of the information was disregarded by the
researcher. First questionnaire and then interview were analysed.
4. 2. Analysis of the Questionnaire
4. 2. 1. Gender
Table 1: Gender
Gender
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Male

21

67.7

67.7

67.7

Female

10

32.3

32.3

100.0

Total

31

100.0

100.0

In the above table, the distribution of gender for the survey can be observed. From the
information collected by the participants of the survey it is seen that nearly 2/3 of the
population are represented by males, whereas nearly 1/3 of the population is represented by
female participants. This indicates a significant distribution of males within the survey.
4. 2. 2. Programmes on Which Respondents were Studying
Table 2: Programmes on Which Respondents were Studying
Programmes on Which Respondents were Studying
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

MBA/General

15

48.4

48.4

48.4

MBA/Marketing

10

32.3

32.3

80.6

MBA/Human Resources
Management

3

9.7

9.7

90.3

MBA/International
Management

1

3.2

3.2

93.5

MBA/ Health Care

2

6.5

6.5

100.0

31

100.0

100.0

Total

According to the table above, the programs in which the respondents were currently
studying are listed as MBA/General, MBA/Marketing, MBA/HRM, MBA/International
Management and MBA/Healthcare.
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From the results that are indicated in the table above it can be seen that nearly half of the
respondents were pursuing General MBA programs. The next largest group represents the
MBA marketing programs, which reflects nearly 1/3 of the population. These two programs
represent a significantly larger portion of the population than the MBA programs of human
resource management, international management and healthcare, where the combined total
of these three programs represents nearly 1/5 of the total population.
4. 2. 3. Factors Influenced to Study in the KCB
When the participants of the survey were asked what factors influenced their study in KCB,
a significant portion of the respondents claim that the main factor was the cheapness of
studying in KCB. Additionally, the next common response included for the factors that
influenced studying in KCB was related to the attractiveness of the website and the provided
information in the website and quality of the education provided by KCB. Additional factors
that were included in the responses include not requiring IELTS and convenience of the
location.
4. 2. 4. What is Leadership?
Since the ultimate objective of this study is to examine the effectiveness of management
master degrees in developing leadership intelligence, in this question, participated students
are asked to define leadership. In the literature, Barker (1997) affirms that the mission of a
leader is to make a change within the scope of a social process that comprises multiple and
complicated relationships. Based on this argument, leadership can be defined as a relational
process that enable leaders and followers to achieve mutual targets which in the end lead to
a positive change. Findings showed that almost none of the students were able to fully
define the concept of leadership. However at this point it should be noted that participated
students are Turkish, so this result may be found due to cultural differences. Following
definitions are given by the students;
•

A person who never afraid of taking responsibilities and capable enough to manage people

•

Leadership is creating a way for people in hard times or managing organisations

•

Leadership is being sensible, creative, organising plans and structure of business, able to
communicate positively all the time, motivate other colleagues and most importantly
improve herself/himself with the feedbacks

•

Leadership is managing and influencing group of people to achieve organisation’s goal

•

To be able to cope with problems and solve them efficiently

•

Ability to show something by own example. Ability to lead, problem solving, motivating
and achieving objectives with continuous and loyal support of subordinates
8
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•

Leadership is the capability of managing employees and all other administration transactions

•

Leadership who makes people work, who get them together as a team worker, who has a
good analyse ability

•

Leadership is the condition of being a leader who would be realise the legal and ethical
issues for management people fairly and should be more powerful than them

•

Leadership is the way that one person treats the others in the appropriate ways. The effective
leader should foresees the crucial of the employees and treats them under legal and ethical

•

Leadership is the ability to motivate a group of people to the objective

•

To motivate a working group

•

Leadership is the ability to influence people around you in positive way

•

To be the point in a group

•

Leadership means that to motivate people for main target

•

Leadership is the ability to control a group

•

Leadership can be defined as managing firstly himself/herself then managing the other
people

•

Not only having information about a job. It is being a professional director of activities and
people’s psychology

•

Leadership is to be a role-model for the team and leading your team to become better
leaders.

•

Leadership who has got ego.

•

Leadership is a quality which gives a person to handle a group or a group of people for the
success of an organisation.

•

Leadership is the quality of an individual to promote growth, knowledge and professional
skills in a particular organisation

•

To organise everybody and operations properly, on time

•

Leadership means when you have leadership qualities, knowledge and patience

•

To being able to in charge of people

9
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4. 2. 5. Opinion about the Modules in Developing Leadership
Bar Chart 1: Opinion about the Modules in Developing Leadership
Opinion about the Modules in Developing Leadership
None of the Modules
International Marketing
Human Resources Management
Marketing

Seri 1

Managing Strategy
Managing People
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

From the responses that were generated from the survey, it is seen that the majority of the
responses indicate that managing people module helps to develop leadership because it
provides the ability to motivate and interact with individuals, therefore leading to the
effective management and leadership of employees and various individuals.
4. 2. 6. Expectation after Completing Study in the KCB
When respondents were asked to indicate their expectations following their program at
KCB, the overall majority of the responses indicated that the participants desired a good job
and to be good in their positions. Additionally, some of the respondents indicated specific
goals within their selected industry related to positions that are desired. Furthermore, a few
respondents indicated that they anticipate starting their own business following their studies
at KCB, while even fewer respondents indicate that they do not have any expectations
following their studies.

10
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4. 2. 7. Overall Satisfaction
Table 7: Overall Satisfaction
Overall Satisfaction
Frequency
Valid

No Answer

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

6.5

6.5

6.5

Satisfied

10

32.3

32.3

38.7

Neither Satisfied nor
Dissatisfied

13

41.9

41.9

80.6

Dissatisfied

4

12.9

12.9

93.5

Very Dissatisfied

2

6.5

6.5

100.0

31

100.0

100.0

Total

The participants were asked to indicate their overall satisfaction with studying at KCB.
According to their responses, the results can be seen in the table above. Based on this
information it can be seen that a significant portion of the participants of the survey were
neither satisfied nor dissatisfied, while a large group of the participants indicated that they
were satisfied. Overall, more satisfaction exists for studying at KCB than dissatisfaction.
4. 3. Analysis of the Interview
As mentioned earlier, the interview was conducted with David Zerdin who has 21 years
experience in teaching of Marketing Communications and working with KCB for about 18
years, to identify what renders KCB’s MBA programmes more apt for Turkish students.
Although interviewee’s helpfulness, because of his background was not on leadership, he
only helped on some of the issues. Therefore answers obtain for this part was rather limited.
According to him, leadership is clearly part of management and business projects cannot be
managed without some element of leadership; thus it is crucial to teach leadership. KCB
teaches leadership in the UK under the auspices of a UK university, using lecturers with UK
education qualification. Therefore, it is inevitable that the methods used will be those used
in UK – e.g.: student centred, rather than learning by rote. In this perspective he believes
these methods are effective – and the evidence gained from courses taught at other
universities has been the subsequent success of students in gaining positions of
responsibility. However, as there is no feedback from students after they leave the college he
couldn’t give an answer whether educational methods used in teaching leadership at KCB
was effective or not in improving leadership skills of students.
Questionnaire results showed that there are problems in developing empathy, developing
social objectivity, gaining the ability to manage groups, gaining the ability to help others in
development, developing systematic thinking, conducting quantitative analysis, and
11
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developing and improving skills in using technology. Therefore by taking feedbacks from
the students, it can be said that KCB can identify the weak points and thus can improve itself
in providing better education which leads improved leadership skills.
5- Conclusion
The characteristic of this research was identified as positivist since the eventual goal of this
study was to examine the effectiveness of management master degrees in developing
leadership intelligence. According to the chosen perspective, design of this research
preferred as exploratory case study to show the current perception of the Turkish students at
KCB towards effectiveness of KCB in developing their leadership skills. Both qualitative
and quantitative approaches to research were applied for this study as a research conduction
of this manner could supply new perspectives on the issue at hand.
With regards to the primary research data, the author favoured primary data collected via
communication methods; both survey and interview methods were used. The survey method
was conducted with Turkish students who were studying for MBA degree in the KCB. Due
to the fact that the intention of research was to assess how Turkish students perceive the
MBA degrees in the KCB, all Turkish students who are currently studying at KCB formed
the population of this study. However, sampling method was applied as there were about
300 Turkish students who were studying at KCB at the time this study was conducted and
because of the time limit, conducting a survey on whole population was not possible.
Therefore, researcher assumed that there were 310 Turkish students in KCB and thus 10%
was targeted to be surveyed. Therefore, 31 Turkish students were chosen according to their
closeness to the researcher. Thus, convenient sampling method was applied and
questionnaires were distributed to the researcher’s Turkish friends who were studying at
KCB.
Data were analysed through applying two different methods which are frequency analysis
for the questionnaire results and narrative method for the interview.
Finding s showed that the perceptions of the participants of the survey in terms of the
influential factors that contributed to the desire to study at KCB show that the primary factor
that influenced study at KCB includes KCB’s low price. Additionally, the most of the
participants are believed that managing people module is one of the modules that focus on
the leadership development.
The definitions of leadership provided by the participated students remind the way of
Turkish management style which is “autocratic”. Due to this finding, it is asked in the
interview that whether KCB has strategy for its diverse background students in developing
their leadership styles however; it has found that there is no significant strategy of KCB in
developing leadership skills of its culturally diverse students. In this context it has been
claimed that self-awareness is encourage in KCB. Therefore, by showing the right ways for
12
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the leadership, it is expected from the students that the change their behaviour towards the
good and effective sample of leadership. However, from the findings it was identified that
although some of the students have changed their views some still keep the way of thinking
by seen leadership as autocratic. Therefore, more attention can be pay to those students who
are culturally different in terms of their management styles at KCB.
However, significant portion of the participants indicate that the course content and
developing leadership is good. Additionally the participants of the survey generally agree
that the tutors of the KCB program are good at developing leadership and many of the
participants ranked the teaching methods of the tutors for developing leadership as either
good or neither good nor bad. This is explained as such due to the responses that indicate the
tutors and lectures are good and try to do their best. However, some respondents indicated
that the terms are too short and that the programs should concentrate on practice as opposed
theory.
Generally all of the respondents of the survey indicated that their expectations following the
completion of their study at KCB will involve seeking employment, seeking specific
positions in the industry or developing their own business.
For the specific questions related to the opinions of the participants of the survey is seen that
the majority of the responses to the statements indicate moderate responses. Therefore, focus
was placed on the level of agreement and disagreement that exists for these statements.

Additionally, the response to the statements generally indicate a near equal response of
agreement and disagreement from the participants, especially in terms of the opinions of the
participants concerning whether they have become more efficiency oriented, have started to
pay attention to details, and have the ability to recognise patterns and social events.
However, the participants indicated slightly more agreement with statements that indicate
they have developed and improved planning skills, started to take more initiative, developed
self control, improved flexibility in handling situations, developed and improved selfconfidence, started to build and maintain informal relationships, improved oral
communications, learned how to use concepts in real life, and improve written
communication.
On the other hand, slightly more disagreement exists for statements which state that the
participants have developed empathy, developed social objectivity, gained the ability to
manage groups, gained the ability to help others in development, developed systematic
thinking, learned to conduct quantitative analysis, and develop and improve skills in using
technology. In this context, it was also identified from the interviews that there is no
feedback is taken from the students after they leave the college. Therefore by taking
13
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feedbacks from the students, it can be said that KCB can identify the weak points and thus
can improve itself in providing better education which leads improved leadership skills.
The results tends to suggest that the participants of the survey have seen an improvement in
their personal abilities but need improvement in specific abilities including the ability to
manage groups, technology and information as well as to effectively manage and exhibit
leadership.
Despite the slight dissatisfaction with certain aspects of the program, the results indicate that
more participants were satisfied with the program when compared to those who are not
satisfied. However, there are also significant moderate results toward satisfaction. In this
sense it can be said that more development needs to be placed on the technical abilities of
management as well as the ability to manage information and technology.
Findings suggests examining other students in the same issue as a further study to identify
whether these findings only accurate in the case of Turkish students or KCB having a
problem in some areas which are related to leadership development of the students.
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Appendix 1 – Interview Questions
1. Name and Surname
2. Position in the college
3. How long have you been working as a tutor?
4. How long have you been working in the KCB as a teacher?
5. In your opinion, how important is teaching leadership in graduate management
programmes? Why?
6. What is the approach of KCB in teaching leadership to its students and how important is
for KCB to teach leadership?
7. What are the elements of organisational leadership in graduate programmes? Please
describe in details (Please indicate the name of the module of which is designed to
develop leadership, the credit of the course, general content of the module, etc.)
8. Could you please explain the focus of the module/modules which aims/aim to develop
leadership among students? (Please indicate how leadership education is given,
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particularly teaching methods, the proportion of theory to practice in terms of unit of
credit hours, the curriculum, types of projects required, etc.)
9. When educational methods used in teaching leadership are considered, do you find the
KCB as successful in developing future leaders? Why?
10. When the multicultural background of the students are considered, do you think, used
methods are effective or not? Why?
11. What could be done to improve development of leadership among students?
12. If you have any further comments, please state.
Appendix 2 – Questionnaire
1. Please indicate your gender
a) Male
b) Female
2. Please indicate your age
a) Less than 20
b) 20 – 24
c) 25-29
d) More than 30
3. Please indicate the programme you are studying in the KCB
.............................................................................................................................................
4. What factors influenced you to study in the KCB? Why?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5. In your opinion, what is leadership? Could you please describe in your words?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. In your opinion, which of the modules in the management programme aim to develop
leadership? Why?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
7. In your opinion, how do you find course content in develop leadership among
students?
a) Excellent
b) Very good
c) Good
d) Neither good nor bad
e) Bad
f) Very bad
g) Poor
Why?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. In your opinion, how do you rank tutors of the KCB in developing leadership among
students?
a) Excellent
b) Very good
c) Good
d) Neither good nor bad
e) Bad
f) Very bad
g) Poor
Why?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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9. In your opinion, how do you find teaching methods used by tutors in developing
leadership among students?
a) Excellent
b) Very good
c) Good
d) Neither good nor bad
e) Bad
f) Very bad
g) Poor
Why?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. What is your expectation after completing your studies in the KCB?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
11. Please read the following statements and rank each of them from 1 to 5 (5 being the
most and 1 being the least).
Statements
Since I started to study in the KCB;
1
2
3
4
5
I have become more efficiency-oriented
I developed/ improved my planning skills
I started to take initiative
I started to pay attention to the details
I developed self-control
I improved my flexibility in handling situations
I developed/improved my self-confidence
I developed empathy
I have developed social objectivity
I have started to build and maintain informal relationships
I have now the ability to manage groups
I have the ability to help others in their developments
I have improved my oral communication
I learned how to use concepts in real life
I developed systematical thinking
I have now the ability to recognize patterns in social events
I have learnt to conduct quantitative analysis
I have developed/improved my skills in using technology
I have improved my written communication
12. Overall, how satisfied are you with studying in the KCB?
a) Very satisfied
b) Satisfied c) Neither satisfied nor dissatisfied d) Dissatisfied e)
Very dissatisfied
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STRES VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

Arş. Gör. Emel İŞTAR*
ÖZ
21. yüzyılın bir hastalığı olarak nitelendirilen stres, sadece çalışanların sağlığını etkilemekle
kalmamakta, aynı zamanda örgütlerde de pek çok soruna yol açmaktadır. Bu çalışmada, stres
kavramı ve stresin insanda görülen belirtileri üzerinde durulmuş, örgütsel stres kavramına
değinilmiş, stresin örgütler üzerindeki etkileri verilmiştir. Araştırmanın amacı, stres ve
verimlilik arasındaki ilişkiye dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: İşletmelerde Verimlilik, Stres, Stres Faktörleri.
THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND PRODUCTIVITY
ABSTRACT
Stress called as a disease of the 21st century not only affects workers' health but also causes
many problems in organizations. In this study, the stress term and the symptoms of stress
seen at human are given, the stress term related with organizational base and the results and
effects of organizational stress are explained. The purpose of this research is to draw attention
to the relationship between stres and productivity.
Key Words: Productivity at Organizations, Stres, Stress Factors.
GİRİŞ
İçinde yaşadığımız çağda bireylerin giderek yalnızlaştığı, sadece kazanma duygusunun hakim
olduğu bunun da kişileri bunalım ve stres içine çektiği görülmektedir. Özellikle son yıllarda
artan rekabet, iş ilişkileri üzerindeki kopukluklar, daha fazla kazanma isteği gibi hususlar
çalışanlar üzerinde stres oluşturmakta, bu stres çalışanları doğrudan etkilemekte, onların
davranışlarını, verimliliklerini ve diğer çalışanlarla olan ilişkilerini belirlemekte böylelikle
tüm örgütü etkilemektedir.
Çalışanlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi, daha
verimli çalışma ortamlarının oluşturulabilmesi, karmaşık örgüt yapılarında stresin bireysel ve
örgütsel nedenlerinin tanınmasına, anlaşılmasına bağlıdır.

*

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D., eistar@ktu.edu.tr
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Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde stresin bireysel ve örgütsel olarak
kaynakları, etkileri incelenecek ve stresle başa çıkma yöntemlerine değinilecektir. İkinci
bölümde ise verimliliğin tanımı yapılarak türlerine değinilecektir. Son bölüm olan üçüncü
bölümde ise stresin verimlilik ile olan ilişkisi incelenecektir.
1. BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL OLARAK STRES
1.1.Stres Kavramı
Stres kavramı, Latince “estrica”, eski Fransızcada ise “estrece” kelimelerinden gelmektedir.
Bu kavram 17. yüzyılda felaket, bela, musibet anlamlarında kullanılırken, 19. yüzyılda bu
kavramın anlamı nesne ve kişinin bela ve musibetlerin etkisi ile bozulmasına karşı bir direnç
olarak kullanılmaya başlamıştır (Baltaş ve Baltaş, 1989: 219). Ayrıca stres bütünlüğü koruma
ve esas duruma dönmek için çaba harcama halini de ifade etmektedir. Stres, maddi ve manevi
olarak zorlayıcı tehditler karşısında yeni bir uyum sağlama çabasına girilmesidir. Stres insanın
yapısında ve yaşamda olan bir şeydir. Yaşantıyı üzücü olaylardan soyutlayarak, hep mutlu,
neşeli olumlu olaylarla dolu düşünmek mümkün değildir (Demir, 2002: 15).
1.1.1.Olumlu Stres ve Olumsuz Stres
Stres ilk bakışta sadece olumsuzluklara vesile olan bir olguymuş gibi görünmektedir. Oysa
stres olumlu olaylarda da görülebilir. Örneğin, terfi etmek, evlenmek, ünlü olmak gibi
arzulanan durumlarda stres yaşanabilmektedir. Olumlu stres olarak nitelendirilen bu olaylar
kişiyi güdüleyip teşvik ederken, ölüm, işsizlik, gibi durumlarda oluşan olumsuz stres ruhsal ve
bedensel açıdan zarar verici sonuçlara neden olabilir. Stresin olumlusu, güdüleyici olması
niteliği ile olumsuzunu yok edebilmektedir. Korku, kaygı huzursuzluk, yorgunluk yaratmaz.
Olumsuz stres, yaşlanmayı hızlandırır ve insan ömrünü kısaltır. Üretime, umuda, işbirliğine
ve uzlaşmaya yönelten streslerin yaşamı uzatıcı olduğu kabul edilmektedir (Altıntaş, 2003: 129). İster olumlu olsun ister olumsuz, stres hayatın her cephesinde görülebilmektedir. Bireyin
gelişmesi ve bireysel tatmin için stres gerekmektedir. Ancak stresin bir sorun olarak ortaya
çıkması çok fazla veya çok az olmasından kaynaklanmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1989: 65-69).
1.1.2. İş Stresi
Çalışma yaşamında ise iş stresi kavramı karşımıza çıkmaktadır. İş stresi, çalışanın görevini ifa
ederken gerek işin kendine özgü yapısından gerekse çalışanın kendi kişiliğinden kaynaklanan
bir uyumsuzluk ve buna karşı verdiği tepki olarak tanımlanabilir (Şenyiğit, 2004: 104).
Günümüzde, dinamik iş yaşamı, işverenler ve çalışanlar arasındaki rekabet, iş güvencesindeki
belirsizlik ve piyasadaki ekonomik farklılaşmalar kişilerin devamlı olarak stres yaşamasına
sebep olmaktadır. Çalışma ortamındaki bu stres çalışanların verimliliğini olumsuz yönde
etkilemektedir. İş stresi iş arkadaşları arasındaki çatışma, iş doyumsuzluğu, yönetici ile
çatışma, işteki sorumlulukların çalışanın taşıyabileceğinden fazla olması, toplumsal desteğin
az oluşu, iş beklentilerinin belirsizliği ve zaman baskısından kaynaklanabilir. Bazı çalışanlar
onlardan işlerinde beklenen performansı göstermek için gereken eğitimi almadıklarını,
bazıları ise yaptıkları işlerin becerilerini kullanmaya izin vermediğini düşündükleri için strese
girebilmektedir.
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1.2.Stres Faktörleri
Strese yol açan faktörleri, bireysel stres faktörleri ve örgütsel stres faktörleri olarak iki
bölümde incelenebilmektedir.
1.2.1.Bireysel Stres Faktörleri
Bireyin içinde bulunduğu stres kimi zaman çevresinden kaynaklanan nedenlerle meydana
gelebilmektedir. İş hayatı dışındaki bu stres faktörlerini aşağıdaki şekilde sıralamak
mümkündür (Tutar, 2000: 250-251):
•

Orta yaş bunalımı

•

Tekdüzelik

•

Aile sorunları

•

Ekonomik sorunlar

•

Siyasi ve politik belirsizlikler

•

Sosyal ve kültürel değişmeler

•

Bulunulan kentte yaşanılan ulaşım sorunları

•

Teknolojik gelişmeler.

Bireysel stres faktörleri, çoğu kez bireylerin kişiliklerini oluşturan huyları, mizaçları,
karakterleri ve yetenekleri olabilir. Kişinin etrafında olup bitenleri nasıl algıladığı,
çevresindeki değişimlere ne kadar uyum sağladığı kişiliği ile ilgilidir.
Yapılan araştırmalar kişilikleri A ve B tipi kişilik olarak ikiye ayırmaktadır. A tipi kişilik
yapısında olanlar ciddi stres altında kaldıklarında B tipi kişilik yapısına göre daha fazla kalp
rahatsızlıklarına yakalandıkları görülmüştür. A tipi kişilikte olan bireyler yoğun dürtüleri
olan, saldırgan, ihtiraslı, rekabetçi, kişilerdir. Bu kişiler, kendilerini asla bitmeyen bir rekabet
içerisinde görürler. Başarıya ulaşma çabası, abartılı bir zaman darlığı, saldırganlık ve
düşmanlık, A tipi kişiliği gösteren üç ana özelliktir. B tipi kişilik özeliği gösteren bireyler katı
kuralları bulunmayan, esnek insanlardır. Rahat, sabırlı, aşırı hırslı olmayan, kolay
sinirlenmeyen sakin kişilerdir (Bozkurt, 2004: 142).
Bireysel stres faktörleri heyecan olgusu da önem taşımaktadır. Yüksek heyecan düzeyinde
olan bireyler işletmeler tarafından özellikle tercih edilen bireyler olabilmektedir. Organ ve
Hammer’a göre heyecan düzeyi yüksek olan bireyler, önemsiz konularda suçluluk duygusuna
sıkça kapılan, sağlık konusunda abartılı tahminler yapan, gelecekte olabilecek olaylar
üzerinde fazlaca düşünen, geçmişteki başarısızlıklarının veya yanlışlarının etkisinden
kolaylıkla kurtulamayan bireylerdir (Artan, 1986: 97-98).
Bireyler arasındaki iletişimin giderek kopmaya başlaması da stresin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Duygusal içerikten yoksun iletişimler, birlikte çalışan insanların tatmin olmasını
ve derinlikli ilişkiler kurmasını engellemektedir. Günümüz ofis ortamında, insanlar
bilgisayarlar aracılığıyla iletişim kurma disiplini kazanmış durumdadır. Hapishanelerin
hafifletilmiş haline dönüştürülmüş olan ofis ortamları, günümüzde enformasyon teknolojisinin
özgürleştirici etkileri, konusu üzerinde yoğun tartışmalara ve araştırmalara sebep olmaktadır
(Avcı, 1990: 66).
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1.2.2.Sosyal Yaşamdan Kaynaklanan Stres Faktörleri
Toplum yapısındaki değişmeler bireyler zerinde stres oluşturabilmektedir. Kısa bir sürede
geleneksel toplum yapısından çağdaş bir topluma dönüşme zorunluluğu birey üzerinde baskı
yaratarak çeşitli uyum sorunlarına sebep olmaktadır.
Sosyal yaşamdan kaynaklanan stres faktörlerinin iklim, kalıtım, din, toplumsal sınıf, aşırı
kalabalık ve yalıtılmış duygusu gibi faktörlerden etkilendiği öne sürülmüştür. Bunların tümü
de kültür ve coğrafi yapıya göre değişmektedir.
1.2.3.Örgütsel Stres Faktörleri
Örgütler, bireyin zamanının büyük bir zamanının geçtiği, gün içinde önemli ilişki ve
etkileşimlerin yaşandığı yerlerdir. Örgütlerde yaşanan stres çalışanı etkilediği gibi kurum
verimliliğini dolayısı ile karlılığı da etkilemektedir. Örgütsel stres faktörleri, örgütsel rolden
kaynaklanan, iş ortamına bağlı, iş ilişkilerine bağlı, örgütsel yapı ve iklimden kaynaklanan ve
kariyer gelişimine bağlı stres faktörleri olmak üzere beş bölümde incelenecektir.
1.2.3.1.Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri
Bireylerin örgütlerde yapmakla yükümlü oldukları roller ve bu rollerle ilgili olarak ortaya
çıkan sorunlar örgütsel strese sebep olabilmektedir. Bireyin görevine bağlı birbiri ile çatışan
roller arasında seçim yapması ve hangisini seçeceği hususunda kararsız kalması durumunda
ortaya çıkan rol çatışması önemli bir örgütsel stres kaynağıdır. Rol çatışmasın iş doyumunu ve
örgüte duyulan güveni azaltıcı bir faktör olduğu saptanmıştır (Akat v.d., 1994: 348).
Rol çatışması özellikle ara kademelerde çalışan bireylerin karşılaştıkları bir sorundur. Üst
kademelerdekilerin beklentileri ile alt kademedekilerin yapması gerekenlerin gerçekleşmesini
sağlamak ve dengelemek kimi zaman oldukça güç olabilmektedir. Bu sorun genellikle, ilgili
kademelerdeki kişilere verilen yetki ve sorumlulukların dengeli olmayışından
kaynaklanmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1989: 88).
Kişilerin, diğer çalışanlara olan sorumluğu stres üzerinde etkilidir. Sorumlu olduğu çalışan
sayısı fazla olan yöneticilerin stres düzeylerinin de yüksek olduğu görülmektedir (Artan,
1986: 79-80).
1.2.3.2.İş Ortamına Bağlı Stres Faktörleri
Çalışma ortamının zihinsel, bedensel ve duygusal yorgunluğa neden olması iş yerinde strese
neden olmaktadır. Gürültülü bir ortamda bulunmak çalışanın zihnini yorar, aynı zamanda
sıcaklık, nem ve havalandırma da önemli bir stres faktörüdür.
İş ortamına bağlı stres faktörleri içinde aşırı iş yükü altında bulunmanın da önemi büyüktür.
Aşırı iş yükü, niteliksel veya niceliksel olabilir. Hem fiziksel, hem de zihinsel açıdan
niceliksel aşırı iş yükü, iş yerinde güçlü stres etmenidir. Belli bir vakte kadar yetişmesi
maksadıyla, zaman baskısı altında çalışmak bağımsız bir stres kaynağıdır. Aşırı iş yükü alında
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çalışmanın yanında düşük iş düzeyinde çalışmak da bireyin psikolojisini bozabilmektedir. İş
ortamında kaza olması riski, sağlık ve güvenlik açısından çeşitli tehlikeler içermesi, ayrıca
birer stres kaynağı olabilmektedirler.
Son yıllarda bilgi toplumuna dönüşülmesiyle, çalışanlar sürekli ve kimi zaman hafızalarının
alamayacağı kadar yoğun bilgi yükü ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Aşırı bilgi yükü altında
kalan bireyin sağlıklı karar alması güçleşir. Bilgi almak için kullanılan materyallerin
fazlalaşması, çalışanların bunları algılaması ve kendileri için faydalı olanları ayırmalarını
güçleştirmektedir (Artan, 1986: 73-75).
1.2.3.3.İş İlişkilerine Bağlı Stres Faktörleri
İşyerinde üstlerle, astlarla ya da meslektaşlarla olan ilişkiler çalışanın verimliliğini
arttırabileceği gibi, onları olumsuz stres altına sokarak çeşitli fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklara maruz kalmasına sebep olabilmektedir. Meslektaşlarla oluşan stresin kaynağı
sadece rekabet ve yarışma değildir, aynı zamanda bu kişilerin birlikte sorunlarını
paylaşmamaları, birbirlerine kendilerini güçlü göstermeye çalışmaları, kendilerini
anlayabilecek kişilerden yoksun olmaları da önemli stres kaynağıdır. Çalışanların güçlü ve
sorunu olmayan bir bireymiş gibi görünme çabası kaygı ve depresyon gibi hastalıklara sebep
olmakta ve örgütsel stresi artırmaktadır (Stora, 1992: 25-26).
Özellikle hiyerarşik ve merkezi örgüt yapıları önemli bir stres faktörüdür. Hiyerarşik örgütler,
alt-üst ilişkilerinin formel biçimde olması nedeniyle stres etmeni olmaktadır. Bu örgüt
yapılarındaki iletişimde bulunan çeşitli engellemeler başlı başına stres kaynağıdır. Kendi
departman yöneticiyle olan şikayetini amirinin bir üstüne iletemeyen çalışan baskı altına girip
umutsuzluğa düşer. Çok sayıda üstü memnun etme ihtiyacı bireyi gerilim altına sokar ve
çalışanın verimliliğini, işe karşı olan motivasyonunu engeller (Katz, 1977 : 29-30).
1.2.3.4.Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri
Örgüt yapısına uyum sağlamaya çalışan birey, örgütün bir parçası olabilmek amacıyla
özgürlüğünden ve kişiliğinden ödün vermek durumunda kalabilmekte, bu durum da çalışanın
stres düzeyini yükseltmektedir. Kimi örgütler, giyim tarzlarıyla, fikirleriyle çalışanının kendi
istediği kalıba bürünmesini isterler. Karşıt görüşlere haiz olan çalışan kendini örgüt içinde
baskı altında bulur, dışlanmışlık hisseder. Bu kişilere kimi zaman kendi işinin haricinde başka
işleri yapmaları da istenebilir. Bireyin kendi iş tanımında olmayan ya da başka kişilerin
sorumluluğunda olan işleri yapmak durumunda kalması bireylerde strese neden
olabilmektedir (Artan, 1986: 88-90).
Örgütler içindeki hiyerarşik düzen, belli bir resmiyet ve mesafe gerektirmesi nedeniyle, soğuk
bir örgüt iklimi oluşmasına sebep olur. Elverişsiz örgüt iklimi, çalışanların iş tatminini
engelleyerek, stres alında çalışmalarına neden olmaktadır (Katz, 1977 : 29-30).
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Örgüt kültürünün çalışanları temsil etmemesi, karara ve yönetime katılım hakkından
yoksunluk, katı merkezi mekanik örgüt yapıları, örgütsel yapı ve iklimden kaynaklanan stres
faktörleridir. Bunlara iletişimde yaşanan engeller, uyum için yapılan baskılar ve üst
kademenin ilgisizliğini de eklemek mümkündür.
1.2.3.5.Kariyer Gelişimine Bağlı Stres Faktörleri
Performans değerlendirme standartlarının olmaması yada uyumsuz olması, terfi imkanının
olmaması, ücret tatminsizliği gibi faktörler kariyer gelişime bağlı stres faktörleridir. Yetersiz
veya hızlı terfi, iş güvensizliği, terfide nesnel davranılamayacağı korkusu, hırs, başarının
engellenmesi, özellikle başarı dürtüsü yükse çalışanlar için önemli stres faktörleridir (Palmer
ve Hyman, 1993: 29).
1.3. Stresin Belirtileri
Stres altında bulunan çalışanlar zamanla strese bağlı olarak oluşan çeşitli belirtiler vermeye
başlarlar. Bu belirtileri, bireysel ve örgütsel belirtiler olarak iki grupta inceleyebiliriz.
1.3.1.Bireysel Stres Belirtileri
Bireysel stresin belirtilerini fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtiler olarak gruplara
ayırmak mümkündür (Sökmen, 2005: 5):
Fiziksel Belirtiler: Stres, üç dönemli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Birinci evre “alarm
tepkisi” adını alır. Bu dönemde otonom sinir sistemi gayet faaldir, salgı bezleri fazla çalışır ve
vücuda pompalanan adrenalin artar. İkinci evre ise “direnç dönemi” dir. Burada, organizma
stresli ortama uyum sağlamış gibi görünür, oysa organizma yorulmaktadır ve içten içe
direncini kaybetmektedir. Üçüncü evre olan “tükenme dönemi” nde ise beden stres baskısına
artık dayanamaz, hastalıklar otaya çıkar hatta bu durum ölümle dahi sonuçlanabilir
(Cüceloğlu, 1992: 270-272).
Davranışsal Belirtiler: Stres kişi davranışları üzerinde belirgin farklılıklar oluşturabilmektedir.
Bu farklılıklar arasında, uykusuzluk yada sürekli uyuma isteği, iştahsızlık yada aşırı yemek,
konuşma güçlükleri ve alkol-sigara kullanımı gibi davranışlar sayılabilir.
Psikolojik Belirtiler: Örgütlerde stresten kaynaklana çeşitli psikolojik belirtilere de
rastlanmaktadır. Bu belirtilerin en önemlilerini gerginlik, geçimsizlik, sürekli endişe,
yetersizlik duygusu, telaş, ve hayal kırıklığı şeklinde belirtmek mümkündür (Sökmen, 2005:
5).
1.3.2.Örgütsel Stres Belirtileri
Örgütsel stres üretim ve verim kaybına neden olurken, diğer bir taraftan çalışanın işe
devamsızlığı ve sağlık harcamalarının artması gibi belirtileri bulunmaktadır. Örgütsel stres
belirtilerinin aşağıdaki şekilde sıralanması mümkündür (Çukur, 2001: 7-10):
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Verimlilik azalması
Yöneticilerin hatalı kararlar alması
Çalışma ilişkilerinde kesintiler
Çalışanlar arasında geçimsizlik
İşe devamsızlık, işe geç gitme
İşten ayrılma
İş tatminsizliği
Örgütsel moral zayıflığı
Örgütsel bağlılığın azalması, yabancılaşma
Gerek bireysel, gerek örgütsel stres belirtilerinin hepsin aynı anda olması gerekmez. Önemli
olan belirtilerin yoğunluğu ve süresidir.
1.4.Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Stresle başa çıkma yöntemleri iki grup altında incelenebilir. Birinci grup bireysel yöntemler,
ikinci grup ise örgütsel yöntemlerdir.
1.4.1. Bireysel Yöntemler
Bireyler dört şekilde stresle başa çıkabilir (Tutar, 2000: 277-278):
Bedenle başa çıkma yolları: Gevşeme teknikleri, çeşitli egzersizler ve beslenme
programlarının uygulanması bu gruba dahil edilebilir.
Zihinsel başa çıkma yolları: Gerilime ve uyumsuzluğa neden olan etkenlerden uzak durma,
zihinsel düzenleme ve dönüşüm tekniklerini içerir.
Davranışla başa çıkma yolları: Davranışla stresle mücadelenin en etkin yolu “A” tipi davranış
biçimlerinin değiştirilmesidir.
İnançla başa çıkma yolları: İnsanın kendisini manevi olarak geliştiren, iç zenginlik
kazandıran, etik değerlere uygun şekilde uygun yaşayarak içsel huzuru sağlaması ile stresle
başa çıkması mümkündür.
Stresle başa çıkmanın diğer bir yöntemi ise DKBY (Değiştir- Kabul Et- Boşver- Yaşam
Tarzını Yönet) modelini uygulamaktır. Bu model şu dört aşamayı içermektedir (Aydoğan,
2002):
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Değiştir: Bir işe başlamadan önce iyice düşünmeyi, gerektiğinde hayır demeyi ve ardından
olumsuz durumu değiştirmeyi ve neden olduğu stresi ortadan kaldırmayı içerir.
Kabul Et: Kontrol edilemeyen koşulları öfkelenmesen kabul etmeyi ve pozitif yaklaşımı
kaybetmemeyi içerir.
Boşver: İşleri üst üste eklememeyi, acelecilikten, öfke ve rekabetten, düşmanlıktan
vazgeçmeyi içerir.
Yaşam Tarzını Yönet: Bu adım, çeşitli egzersiz, diyet ve rahatlama yöntemlerini içerir, stres
kaynaklarını ortadan kaldırmayı hedefler.
1.4.2. Örgütsel Yöntemler
İş yaşamından kaynaklanan stresle başa çıkma stratejileri, çalışanların iş stresini azaltmak için
örgüt düzeyindeki stres kaynaklarının kontrol edilmesi ve azaltılması için yapılan yönetsel
düzenlemelerdir. Örgütsel stresin azaltılması için şu stratejiler kullanılabilir
(http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5799.pdf , Erişim Tarihi :05.06.2010):
Destekçi bir örgütsel hava yaratmak: Daha az merkeziyetçi, karar katılımı sağlayan, yukarı
doğru iletişim akışına izin veren bir yapı kurulması stres düzeyini azaltıcı hatta önleyici rol
oynayabilmektedir.
Görevlerin zenginleştirilmesi: Zenginleştirilmiş görevler daha rutin ve yapılandırılmış işlere
göre stres kaynaklarının azalmasını sağlamaktadır.
Örgütsel rollerin belirlenmesi ve çatışmaların azaltılması: Örgütsel rollerin belirsizliği ve
çatışmaların azaltılması örgütsel stresi azaltacaktır. Görevleri, çalışana açık ve net biçimde
bildirilmeli, istenen hedefler çalışana sunulmalıdır.
Mesleki gelişim yollarının planlanması ve danışmalık: Örgütlerde mesleki ilerleme planlaması
yapılmalı, terfi ve geçişler çalışan kararı dahilinde yapılmalıdır.
2. VERİMLİLİK
2.1. Verimlilik Kavramı
F. Quenay ,“Ekonomik Teorilerin Tarihsel Bakış Açısı” adlı eserinde verimliliği, ziraatta
gerçek refahın kaynağı olarak tanımlamış, Adam Smith “Ulusların Refahı adlı eserinde
işgücü-işbölümü ilişkisini analiz etmiş, verimliliği modern dünyanın uygulayabileceği bir
kavram olarak önermiş, Karl Marx ise; imalat işletmelerindeki işgücü, malzeme ve teçhizat
arasındaki verimlilik sorunlarını tartışmıştır. Verimlilik bir üretim biriminde veya bir
ekonomide üretim faktörlerinin ne ölçüde başarıyla kullanıldığını ortaya koyan bir kavramdır.
Ekonomik anlamda ise verimlilik, çıktının girdiye oranı şeklinde tanımlanmaktadır
(Müftüoğlu, 1989: 304).
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OECD verimlilik kavramını dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlamıştır. Dar,
anlamda verimlilik çıktının üretim faktörlerinden birine bölünmesine eşittir. Geniş anlamda
verimlilik ise, ekonomik amaçlara ulaşmada araçların duyarlılık ve etkinliğini ölçen soyut bir
kavramdır (Doğan, 1987: 20).
ILO ve EPA’nın verimlilik tanımları ise şöyledir (Köroğlu, 1993: 2):
ILO: Ürünler dört öğenin birleşiminden üretilir. Bu öğeler toprak, sermaye, işgücü ve
organizasyondur. Üretimin bu öğelere oranı verimlilik ölçüsünü verir.
EPA( Europena Productivity Agency): Verimlilik her bir üretim öğesinin etkin kullanım
derecesidir.
2.1.1. Verimlilik Ne Değildir?
Verimlilik çalışanların performansını ve çalışma şartlarını geliştiren tekniklerdir. Bu teknikler
çalışanları daha iyi, daha çok çalışmaya özendirir. Nitel ve nicel üretimin kullanılan
kaynaklara oranıdır. Çıktı ve girdi önemli faktörlerdir. Kar planlamasında yararlı bir
faktördür. Girdi faktörlerini sabit tutup, verimlilik arttırılırsa sonuçta gelir artar. Verimlilik
niteliği geliştiren araçlardan biridir.
Verimlilik;
‐ Çalışanları koşturarak, canından bezdirerek, onları robotlaştırmak için kurnazca hazırlanan
teknikler değildir.
‐ Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir. Çıktıdaki artış verimlilik artışına bağlı olabilir
yahut olmayabilir.
‐ Karlılığın bir göstergesi değildir. Belli durumlarda, düşük verimliliği olan projeler de kârlı
olabilir.
‐ Kaliteyle aynı şey değildir. Verimlilikteki bir artış, daha iyi kaliteyi garantilemez (Özgen
ve Savaş, 1997: 82).
2.1.2. Verimlilik Neden Önemlidir?
Verimlilik, toplumun tüm kesimini ilgilendiren bir olgudur. Milli Prodüktivite Merkezi
(MPM), verimliliğin neden önemli olduğuna dair internet sitesinde şöyle belirtmektedir
(http://www.mpm.org.tr/verimlilik/v1/d/ , Erişim Tarihi:20.06.2010 ) :
Verimlilik nedeniyle işçiler daha iyi çalışma koşullarında ve daha kısa sürelerde yüksek ücret
alabilmektedirler.

9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

İşveren yeni yatırım imkanları sağlayabilmekte ve böylelikle yeni istihdam alanları
açılabilmektedir.
Üretici, verimlilik ile daha düşük maliyetle üreteceğinden yüksek kar elde edebilmektedir.
Tüketici bol ve ucuz mamul bulma imkanına sahip olabilmektedir.
Verimlilik, sağlıklı bir büyüme ile ülkenin kalkınmasına neden olabilmektedir.
Verimlilik, toplumun refah düzeyini arttırmaktadır.
2.2. Verimlilik Türleri
Verimlilik türlerini toplam verimlilik ve kısmi verimlilik olmak üzere iki ana başlık altında
inceleyebiliriz.
2.2.1. Toplam Verimlilik
Toplam üretim faktörlerinin toplam girdilere oranlanması ile hesaplanan verimliliktir. (Ar;
2006):
Toplam Verimlilik = Çıktı / Tüm Girdiler
= Çıktı / İşgücü+Makine+Sermaye+Hammadde+Enerji (örnek)
2.2.2. Kısmi Verimlilik
Kısmi verimlilik toplam çıktının, yani üretimin toplam miktarının, sadece kullanılan bir tek
üretim faktörünün miktarına oranlanmasıdır. Toplam verimlilik hesaplaması girdi unsurlarının
aynı ölçü birimi ile ifade edilmesi yönünde sahip olduğu güçlükler nedeniyle ölçümü zor bir
verimlilik hesaplamasıdır. Bu nedenle tüm üretim faktörlerinin içinde yer aldığı genel bir
verimlilik hesaplamasından çok, üretim faktörünün tek tek göz önüne alındığı kısmi verimlilik
hesaplamalarının yapılması tercih edilmektedir.(Şahin, 1994: 238; Ar, 2006)
Kısmi Verimlilik = Çıktı / Tek Bir Girdi
= Çıktı / İşgücü (örnek)
Kısmi verimlilik hesaplamalarının toplam verimliliğin ölçümde yaşanan zorlukları ortadan
kaldırmasının ötesinde, işletmelere sağladığı ikinci bir faydası ise değişiklik gösteren veya
aynı seviyeyi koruyan toplam verimlilik oranının analizine ve ayrıntılı incelemesine olanak
vermesidir (Ayrıçay ve Paksoy, 1999: 43).
2.2.2.1.İşgücü Verimliliği
İşgücü verimliliği, üretim miktarının, işçilik miktarına (saat veya ücret cinsinden) oranından
oluşmaktadır. Ölçme kolaylığı ve yerine göre kolay anlaşılır olması sebebi ile en çok
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kullanılan verimlilik ölçüsüdür. İşgücü verimliliğine ilişkin işletmecilikte yaygın olan
görüşlerin bazıları şöyledir (Kobu, 1996: 560):
·

İşgücü verimliliği ekonomik güç ve yüksek hayat standardı için önemlidir.

·

İşgücü verimliliği uzmanlaşma ve iş dizaynı ile artar.

·

İşgücü verimliliği işçilerin daha gayretli çalışması ile artar.

·

İşçilik prodüktivitesi işçilerin daha akıllı çalışması ile artar.

·

İşgücü verimliliği yönetim politikalarının bir sonucudur.

·

İşgücü verimliliği doğrudan ücretle ilgilidir.

·

İşgücü verimliliği çevre koşullarının bir fonksiyonudur.

İşgücü verimlilik oranı= Brüt üretim değeri (TL) / İşçi ücretlerinin toplamı (TL).
(http://www.mpm.org.tr/sozluk/default.asp?dict=k , Erişim Tarihi: 16.06.2010)
2.2.2.2. Sermaye Verimliliği
Sermaye verimliliği, belirli bir zamandaki toplam üretim miktarının aynı dönemde kullanılan
sermaye(finansman) miktarına oranıdır.
Sermaye Verimliliği = Üretim Değeri / Üretimde Kullanılan Sermaye
2.2.2.3. Hammadde Verimliliği
Hammadde verimliliği, işletmede belirli bir zamanda gerçekleştirilen toplam üretimin birim
başına hammadde oranıdır. Yani üretim miktarının aynı dönemde kullanılan hammadde
miktarına oranıdır (http://www.mpm.org.tr/sozluk/default.asp?dict=k Erişim Tarihi:
16.06.2010) :
Hammadde verimlilik oranı= Brüt üretim değeri (TL) / Hammadde harcamaları (TL)
2.2.2.4. Teknoloji Verimliliği
Teknoloji verimliliği, toplam üretimin kullanılan makine sayısı veya makine saatine oranı
şeklinde hesaplanır.
Teknoloji verimliliği oranı = Üretim Değeri / Üretimde kullanılan makine sayısı (saati)
2.3. Örgütlerde Verimlilik
Çalışanların verimliliği işletme verimliliğine doğrudan ve önemli ölçüde etki edebilmektedir.
Organizasyonel hedeflerine ulaşmış ve örgüt içi verimliliği sağlamış işletmeler incelendiğinde
çalışanlarını en üst düzeyde motive etmiş oldukları görülür.
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Verimliliğin bireysel olarak çalışanlar açısından taşıdığı değer iki yönlü olarak incelenebilir.
Birincisi, verimlilik artışı sonucu, çalışanların elde ettikleri ekstra ücrettir. İkincisi ise
çalışanlarda oluşan verimlilik artışının onlarda işten zevk alma duygusuna yol açması ve
onların motivasyonunu arttırmasıdır.
Motive olmayan personelin yüksek performans göstermesi beklenmemelidir. Çalışan
yeteneklerine uygun bir iş yapmıyorsa, bu durum onda stres oluşturur. Yeteneklerine
uymayan, anlamsız işlerle uğraştığını düşünen personelde bıkkınlık, gevşeme gibi belirtiler
görülür. Örgütler çalışan ihtiyaçlarına cevap verdiğinde, çalışanın motivasyonu artacak bu da
verimliliği olumlu yönde etkileyecektir (Filiz, 2004: 21-23).
2.4. Verimlilik Nasıl Arttırılabilir?
Verimliliğin arttırılması aşağıdaki unsurlarla sağlanabilir (Zaim, 2005: 128- 132):
Emek sahibinin vasıflarının arttırılması: Bir işletmede çalışan işçilerin öncelikle vasıf
seviyesini geliştirici tedbirler almak gerekir. Bunun için, işbaşında eğitim, mesleki eğitim,
kurslar tertiplenmelidir. İyi eğitilmiş, yeterli beslenen, iş kazalarından ve hastalıklarından
gerektiği gibi korunan işgücü verimliliği arttırmaktadır.
Makine ve teçhizat randımanının arttırılması: İşçi başına düşen makine adedinin arttırılması
ya da makinenin teknik özelliklerinin, teknolojilerinin arttırılması gerekir. Bilimsel ve
teknolojik gelişmeler üretim tekniklerde yeniliklere yol açmaktadır. Ürünlerin tasarımlarının
yahut içeriklerinin sıkça gözden geçirilmesi, üretim hızını arttırıcı değişiklikler yapılması
verimliliği arttırmaktadır.
Hammadde ve makinenin kullanılmasında randımanın arttırılması: Üretimde kullanılan
malzemenin ve hammaddenin kalitesinin arttırılması hammadde ve malzeme israfının önüne
geçilmesine sebep olur.
Sevk ve idarede müessiriyetin arttırılması: İşletmede kullanılan hammadde makine ve
çalışanların organize edilmesi gerekir. Uygun vasfa göre işçi temini, gerekli iş tanımlarının
yapılmış olması bu hususta önemlidir. Amaçların ve amaçlara ulaşmada kullanılacak araçların
tespiti, aktif ve pasif varlıkların yönetimi, etkin üretim planlaması ve yerleşme planlaması
verimlilik düzeyini arttırmaktadır (http://www.mpm.org.tr/verimlilik/v1/d/ , Erişim Tarihi:
20.06.2010)
İşletmelerin tam kapasiteyle çalışmalarının temini: İşletmelerin tam kapasite ile çalışması
verim arttırıcı bir faktördür. Üretimde kullanılan girdilerin oluşturduğu sabit sermaye
kapasitesi ve işgücü kısa dönemde çok önemli düzeyde arttırılıp azaltılamamaktadır. Bu
nedenle bu girdiler tam kullanılmalıdır. Kapasite uzun süre düşük bırakıldığında, ithalat
zorlukları, enerji sıkıntısı, işçi- işveren sorunları gibi problemler yaşanabilmektedir
(http://www.mpm.org.tr/verimlilik/v1/d/ , Erişim Tarihi: 20.06.2010).
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3. STRES VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ
3.1. Stresin İşletmelerdeki Etkileri
İşyerlerinde stresin yaşanması, çeşitli stres faktörlerinin etkisiyle çalışanın, performansının
düşük olması, çalışan devir hızının artması, işe gitmemesi, işten ayrılması ve yabancılaşması
ile sonuçlanmaktadır.
3.1.1. Performans Düşüklüğü
Stres ve performans arasındaki ilişkinin olumsuz yönleri olduğu gibi, olumlu yönleri de
bulunmaktadır. Stresin belirli bir noktaya kadar performansı arttırdığı, belirli bir noktadan
sonra ise performansı düşürdüğü savunulmaktadır. Stresin çok düşük yahut çok fazla miktarda
olması çalışanlar üzerinde performans düşüklüğüne sebep olabilmektedir.
3.1.2. Çalışan Devir Hızı
Personel devir hızı, “bir işletmede, belirli bir dönemde işten ayrılanların ortalama işgören
sayısına oranı” olarak ifade edilmektedir (Tütüncü ve Demir, 2003: 149).
Bir işletmede stres altında çalışmak, çalışanların kurumla bütünleşmesini ve iş doyumunu
engellemektedir. Çalışan devir hızının yüksek olmasına neden olan stres faktörleri çeşitlidir.
Kişilerin yeteneklerini kullanma olanağı bulamadıkları, kariyer gelişimine engel olan yönetim
anlayışını
benimseyen
kurumlar
stres
unsuru
olabilmektedirler
(http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=326&id=19 Erişim Tarihi: 20.06.2010).
İşletmelerin çalışanlarından verimli bir şekilde yararlanmak, iyi eleman bulmak ve işletmede
uzun süre kalmalarını sağlamak, işgücü devri yüksek olduğu sürece mümkün olamamaktadır.
Bu nedenle işletmelerin işgücü devir hızlarını normal düzeyde tutmaları önerilmektedir.
İşgücü devir hızını azaltmak için, işletmelerin çalışanlarının iş yerinden ayrılma nedenlerini
belirlemeleri, iş ortamındaki verimliliği sağlamaları, çalışanlara daha iyi çalışma olanakları
yaratmaları gerekmektedir. Çalışan devir hızının azaltılması, hem çalışanlar hem de işletmeler
açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çalışan devri aynı zamanda ülke ekonomisi, toplumsal
faktörler ve ekonomik karlılığın arttırılması yönünden de incelenmesi ve çözümlenmesi
gereken bir sorun olarak görülmektedir (Tütüncü ve Demir, 2003: 146-149).
Personel devrine etki eden faktörleri ortadan kaldırmak için, iyi bir insan kaynakları
planlaması yapılmalı, iş analizleri yapılmalı, iyi bir yönetim sistemi oluşturulmalı, uygun bir
çalışma ortamı hazırlanmalı, iyi bir ücret sistemi ve terfi olanakları geliştirilmeli, iş garantisi
ve sosyal güvenlik hakları sağlanmalı, çalışanların işten çıkarılmalarına veya çıkarılmalarına
neden olan etkenlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir (Tütüncü ve Demir, 2003:
165).

13

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

3.1.3. İşe Devamsızlık ve İşten Ayrılma
İşe devamsızlık; çalışanın herhangi bir mazereti olmaksızın, işverene veya yöneticiye bilgi
vermeden işe gelmemesidir (Tütüncü ve Demir, 2003: 152). İşe devamsızlığın, işyerlerindeki
birçok nedenden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenlerden bazıları kişinin kendisinden
(yaş durumu, cinsiyet, aile durumu, eğitim düzeyi vb.) bir kısmı da, işyerlerindeki üretim ve
yönetim tarzından ve işyerindeki çalışma koşullarının sağlıksız ve güvensiz olmasından
kaynaklanmaktadır. Yapılan işin zor ve monoton olması, işten alınan tatmin düzeyini
düşürmekte, bu da kişilerde iş stresine yol açarak devamsızlığı ve işgücü devrini
arttırmaktadır.
Çalışanlar içinde bulundukları stres ortamın uzaklaşmak isterler bu durumda işe
devamsızlıklar ve işten ayrılmalar baş gösterir. Stres ortamında, evinde kalmak için bazen
hafif baş ağrısı veya baş dönmesini bile işe gitmemek yeterli neden olarak gösterirler. İşe
devamsızlık genelde, çalışanların çeşitli hastalıklar nedeni ile çalışamayacak durumda
olmaları sonucunda görülür. İşe devamsızlık isteksizlik, sorumsuzluk, tembellik ve alkolizm
etkisiyle olabileceği gibi kişinin kronik rahatsızlıkları nedeniyle de olabilmektedir
(http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=326&id=19 , Erişim Tarihi: 20.06.2010).
Çalışanın yetenekleri ve işin gerektirdiği özelliklerde uyum yakalanmazsa performans
düşüklüğü, iş tatminsizliği ve neticesinde stres oluşacaktır. Oluşan stres sonucunda olası
davranışlardan biri ise, işten ayrılmadır. İşten ayrılma ve çıkarılmaya neden olabilecek
etkenleri üç şekilde açıklamak mümkündür.
1. İşletme dışı faktörler, genel olarak işletmenin ve çalışanın dışında gelişen, etki zamanı
belirsiz ve aynı zamanda işletme tarafından kontrol edilmesi güç olan etkenlerdir. Bu
etkenlerin çıkış kaynağı olarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, toplumsal şartlar
gösterilebilir. Mevcut şartların kontrol edilememesi çalışan üzerinde stres unsuru olarak kabul
edilebilmektedir.
2. İşletme içi etkenler, işletme dışı etkenlerin aksine kontrol edilebilen, zamanı ve nedeni
bilinebilen etkenlerdir. Genellikle çalışan ya da yönetimden kaynaklanan etkenlerdir. En
önemlisi de yönetsel uygulamalardan kaynaklanan iç sorunlardır (Kılıç, 2004: 69-70).
3. İşten ayrılmaların diğer bir nedeni de kişisel faktörlerdir. Ücret ve yan gelirlerdeki
yetersizlik, terfi, taciz, günlük çalışma sürelerinin fazla olması, çalışanların iş güvenliğinin ve
sosyal haklarının yetersiz kalması, çalışma arkadaşları ile ilgili sorunlar, emeklilik vs. gibi
faktörler sıralanabilir (Tütüncü ve Demir, 2003: 149-150). Bu etmenler aynı zamanda kişinin
stres ve psikolojik baskı altında kalıp o işyerinden uzaklaşmak istemesinin nedenleri
olabilmektedir.
Stres nedeniyle yaşanan işten ayrılmaların işyerine yükleyeceği maliyetleri şöyle
sıralayabilmek mümkündür (Kılıç, 2004: 84-85):
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1. Yeni işe alınacak personele harcanacak işe alma işlem ve zaman maliyetleri
2. Yeni işe alınacak kişinin alacağı hizmet içi eğitim maliyetleri,
3. Yeni işe alınan kişinin, işleri yeni öğrenmesiyle nedeniyle ücretine göre daha az iş
yapmasının yarattığı maliyet artışı,
4. Yeni işe alınan kişinin işi iyi bilmemesi nedeniyle, işteki hataların ve kazaların maliyeti
artırıcı etkisi,
5. İşten ayrılan personelin işten ayrıldığı günden itibaren yeni işe alınan personelin işe
başlayamaması ve işe geç başlamasından doğan boş kapasite üretim kaybı
6. İşe yeni başlayan personelin kullandığı araçlara yeni adapte olması nedeniyle, belirli bir
dönem kullanılmayışının üretimde doğurabileceği verim kaybı,
7. İşten ayrılanların sayısının yüksek olması halinde fazla işlerin zamanında yetiştirilebilmesi
için ödenen fazla mesailerin artması veya siparişleri zamanında karşılayabilme güçlüğü.
3.1.4. Yabancılaşma
İşyerlerinde yaşanılan yoğun stres ve ardı sıra gelen psikolojik rahatsızlıklar, çalışanın
toplumdan uzaklaşmasına, yalnızlık kaldığı duygusuna kapılmasına, zamanla da işine ve
işyerine yabancılaşması ile sonuçlanmaktadır.
Genelde yabancılaşma kavramı, iş doyumsuzluğu, toplumsal uyumsuzluk, moral eksikliğini
karşılaması yanında çalışan kişinin kuruma karşı olan duygusal bir tepkisi şeklinde ifade
edilebilmektedir( http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=326&id=19 , Erişim
Tarihi: 20.06.2010).
Seeman’a göre yabancılaşma olgusu beş şekilde açıklanabilir (Şenturan, 2007: 96):
Güçsüzlük; kişinin yaşamını etkileyen hususları etkileyememesi, denetim sağlayamaması
Anlamsızlık; kişinin yapılan eylemleri anlamlı bulmaması, eylemler ve amaçlar arasında
bağlantı saptayamaması
Kuralsızlık; kişinin amaçlara ulaşmak için kural dışı davranmanın zorunlu olduğuna inanmış
olması
Yalıtılma ; toplumda yahut iş yerinde değer verilen inanç ve amaçların kişi açısından herhangi
bir anlam ifade etmemesi.
Kendinden uzaklaşma; işinin eylemlerinin, kendi dışındaki doyumlar için bir araç haline
gelmesi şeklinde açıklanabilir.
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3.2. Stresin Verimliliğe Olan Etkileri
Stres işletme içi verimliliğini doğrudan etkileyen en önemli etmenlerden biridir. Ölümle dahi
sonuçlana hastalıklara sebep olan stresin örgütleri etkileyen tehlikeli yönü, bir virüs gibi bir
çalışandan ötekine bulaşmasıdır. Çalışanların birinde görülen stres çevresindeki diğer
çalışanları da etkilemekte, üstesinden gelinemediğinde ciddi verimlilik düşüşlerine sebep
olabilmektedir.
Schafer’e göre verim düşüklüğünün belirtileri şöyle sıralanmaktadır; işe gitme isteksizliği,
hastalıkların artması, iş ile ilgili yetersizlik duygusu, isabetli karar verememe, sinirlilik vs.
(Ataklı, 1999: 60).
Çalışanlar kendileri için uyumlu olan bir stres seviyesinde verimli olmaktadırlar. Bir işte iyi
bir sonuç elde edebilme için belli bir stres ve heyecan düzeyine gerek bulunmaktadır. Fakat
bu düzeyin aşılması, iş yapılmasında daha az başarılı, daha çok endişeli, yorulmaya ve
yanılmaya bireyi daha fazla açık hale getirir. Burada zaman kavramı bir uyarıcı olabileceği
gibi engel mahiyeti de taşıyabilir. Ayrıca bireyin içinde bulunduğu durumun stresli olduğunun
farkına varması onun stres düzeyini yükseltir. Stresli durumun geçmesi ile beraber kişinin
stres durumu normale döner (Ertekin, 1993: 63).

Şekil 1. Tersine Dönmüş U İlişkisi
Kaynak: Yücel Ertekin, Stres ve Yönetim,Ankara: TODAİE Yayınları,1993,s.62’den atfen
Kanuni Süleyman Ulukuş, “Polis, Stres,Verimlilik ve Stresle Başetme Yolları”,(çevrimiçi)
http://www.gapmyo.edu.tr/dergi3/9%20polisstres.pdf (Erişim:06.06.2010).
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Yerkes - Dodson Yasası’na göre stres canlı organizma için belli bir oranda gereklidir ve
canlıyı ayakta tutmaktadır. Teorik olarak sıfır stres durumunda organizma uykuya dalmakta,
stres arttıkça uyanıklık durumuna geçmektedir. Organizma için makul olan stres durumunda
kişinin performansı en iyi duruma gelmektedir (Şahin, 1994: 21-22).
Stres-verimlilik ilişkisi bir çan eğrisi çizmekte, stresin daha da artmasıyla durum tersine
dönmekte ve kişide sıkıntı, gerginlik ortaya çıkmaktadır. Şekil 1’de gösterilen ilişkiye göre
verimlilik çalışanlar üzerindeki stres orta düzeyde iken optimum durumdadır. Stres çok fazla
ya da çok az olduğu durumlarda verimlilikte azalma meydana gelmektedir. Fazla stres, baskı
altında bulunan bir yönetici yada o iş için henüz hazırlıklı olamayan bir yönetici tersine
dönmüş U eğrisinin çıkış veya inişindedir, Ancak A ve B noktaları arasındaki verimlilik
bölgesi olan optimum bölgede değildir. Örgütlerde, çalışanların ve yöneticilerin bu bölgede
bulunması istenen durumdur.
3.3. Örgütsel Stresin Azaltılması İçin Yapılabilecekler
Schafer’e göre çalışanların aşırı stres altında kalmalarını önleyecek bazı öneriler şunlardır
(Pehlivan, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5799.pdf ,Erişim Tarihi: 06.06.2010):
Örgütte çalışmak için çekici ortam hazırlamak, böylelikle doyumu yükseltmek ve hareketliliği
azaltmak.
Çalışanların rollerini açık ve net bir şekilde belirlemek, kişilerle uyumlu roller verilmesini
sağlamak.
İş yükünün ne çok fazla ne de çok az olmamasına dikkat etmek ve buna göre çalışma sürecini
dikkatli bir şekilde yönetmek.
Örgütte değişen koşullara uyum sağlanılmasına çalışılmalıdır. Ancak bu değişimler çalışana
baskı yaratacak nitelikte hızlı olmamalıdır.
Çalışanları desteklemek, kimi zaman takım çalışmalarının yapılmasını sağlayarak çalışanların
gruba bağlanmasını sağlamak.
Çalışanların kendi kararlarını uygulamasına fırsat tanımak
Stres altındaki çalışanlar için, içinde bulunduğu stresle baş edebilmesi için destek olmak
Çalışanların yapılan işle ilgi stres oluşturabilecek durumlara karşı önceden bilgilendirmek.
SONUÇ
Rekabetin giderek yoğunluk kazandığı çalışma hayatında işletmelerin ayakta kalabilmeleri,
işletme yönetimlerinin ve çalışanların doğru ve sağlıklı biçimde yönetilmelerine bağlıdır. Bu
tutum ve davranışların en önemlileri iş stresinin ortadan kalkması yahut azaltılması, örgütsel
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bağlılığın artması, çalışan performanslarının yükseltilmesi ve dolayısı ile verimlilikte artış
sağlamaktır.
Çalışmada stres unsurunun bireyde çeşitli hastalıklara yol açtığı gibi örgütlerde de çeşitli
problemlere yol açtığı görülmektedir. Bu rahatsızlıklar içinde işten ayrılmaların artması,
devamsızlık, maliyet artışı ve böylelikle verimliliğin düşmesi sayılabilmektedir.
Ölçüleri belirlenmiş ve sınırları korunmuş stresin, birey üzerinde fiziksel, psikolojik ve
davranışsal açıdan sorun oluşturmadığı normal karşılandığı görülmektedir. Stresi ölçülerini
ayarlamak, aynı zamanda stresle başa çıkmak veya stres yönetimi anlamına gelmektedir.
Bireysel ve örgütsel stresle başa çıkma stratejileri, iş stresinin azaltılması ve kronikleşmemesi
için katkılar sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Çalışma hayatında stres yaratabilen
tüm faktörleri ortadan kaldırmak oldukça zordur. Çünkü bireylerin kişilikleri, stresten
etkilenme farklılıkların yol açabilmekte herkesin aynı stres faktöründen aynı şekilde
etkilenmesi söz konusu olmamaktadır. Bazı kaynaklar çalışanın verimi için makul bir iş
stresinin gerekli olduğunu ifade etmektedir. Bu edenle tümüyle ortadan kaldırmak yerine,
stresin azaltılması için örgüt yönetimlerine büyük sorumluluk düşmektedir.
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XIX. YÜZYIL VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KARESİ SANCAĞINA
BAĞLI EDREMİT KAZASINDA MADENCİLİK 1

Dr. Arzu Baykara Taşkaya
Öz
Demir, bakır, kurşun madenleri Türkiye’de kullanım alanı bakımından en fazla yaygın
olan madenlerdir. Bunlar hem silah sanayide, hem de gündelik yaşamda birçok alanda
kullanılmaktadır. XIX. yüzyılda Türkiye’nin birçok yerinde bulunan madenler Balıkesir’de
çıkarılmaktadır. Bu madenleri, hem Osmanlı tebaasının hem de şirketlerin işletim hakkını elde
ettiğini biliyoruz. Bu madenler genellikle sermaye azlığı nedeniyle yabancı işletmeciler
tarafından işlenmekte; Türkler ekonomik zorluklar nedeniyle bu madenleri
çalıştıramamaktadır. Bu nedenle madenler kapitalist ekonomiye hizmet etmektedir. XIX.
yüzyıl, sanayileşmenin de devlet içinde etkili olmasıyla madenler, şirketler tarafından da
işletilir hale gelmiştir. Bu madenlerin taşınması için gerekli olan demiryolu teşkilatı da bu
vesileyle kurulmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde maden yatakları devlet tarafından
satın alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Maden, Edremit, İşletme imtiyazı, Demir.
IN THE XIX CENTURY AND XX.CENTURY OF THE FIRST PERIODS
MANAGEMENT IN THE PROVINCE OF KARESI EDREMIT DISTRICT MINING
Abstract
Iron, copper, lead mines, which is common at most mines in Turkey in terms of usage.
These are the weapons used in many fields in industry and everyday life.XIX. century in
many parts of the mine in Balikesir Turkey removed. These mines had acquired the right to
know the operating companies as well as Ottoman subjects. These mines are usually due to
the scarcity of capital by foreign operators are processed, the Turks because of the mines
employ workers from economic hardship. Thus mines served for the capitalist economy. XIX.
century, industrialization in the minerals due to take effect within the state are operated by
companies has become. This is essential for the transport of minerals in the organization of
the railway began to be established on this occasion. Mineral deposits were purchased by the
state during the Republican period.
Key words: Balikesir, Mining, Edremit, Business privilege, İron.
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Giriş
Osmanlı devletinde madenlerin mülkiyeti üzerinde, tıpkı tarımda olduğu gibi devletin
tekeli egemen durumdadır ( Karal 1983, 24). Ülke içinde gerekli olan madenin, ancak
ihtiyaçtan fazlası, hükümetin izniyle dışarıya satılması mümkündü (Genç 1987, 166). Devletin
ayrı ayrı her maden için özel bir kanun yapma ve uygulama geleneği de yoktur. Bu konuda
genellikle “Kanun-u Kadim”, yani eskiden beri uygulanan kanunlar geçerlidir (Tabakoğlu
1986, 228 vd ) .Madende çalışan işçiler teknik teşkilat, ustalar, işçiler, yardımcılar,
muhafızlardan oluşan bir ekiptir (Çağatay 1943,117 vd ).Devlet, Dar’ül Harb’e, yani düşman
devletlere madenlerin satılmasını genellikle yasaklamıştır. Bu yasağa riayet edildiği olmuşsa
da zaman zaman ihlaller olmakta, ayrıca yasakların devletçe kaldırıldığı durumlar da
bulunmaktadır ( Ahmet Refik 1931, X).Osmanlı imparatorluğunda, bakır, kurşun, demir gibi
madenlerle, yine demirden yapılan nal ve mıh gibi mamullerin dışarıya çıkarılması yasaktır.
Yine de madenler, Avrupa’ya da ihraç edilmekte ise de bu maddeler “memnu meta” adı
verilen ihracı yasak olan mal sınıfına girdiğinden, hükümet, bu ihracın fazla olduğu
durumlarda işe müdahale etmektedir ( Akdağ, 1950,513; Arıkan 1991, 297).
Dış taleple birlikte, fakat ona bağlı olarak meydana gelen gelişmeler, madencilik
sektöründeki hareketliliğe neden oldu. Bu çerçevede iç ve dış ticaret gümrüklerinin
düşürülmesi ya da kaldırılması, kapitülasyonlar çerçevesinde yabancılara tanınan ayrıcalıklar,
ulaşım alanında demiryolu hatlarının döşenmesi sonucu “yükte ağır, bahada hafif” ticarî
emtianın taşıma maliyetinin düşmesi ve ulaşımın hızlanması madencilik sektöründe yaşanan
hareketliliğin diğer sebepleridir(Quataert 1985, 914 vd).
Madenler, XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar Maliye Hazinesine bağlı olup, bu
dönemden itibaren madenlerle Darphane Nezareti ilgilenmeye başlamıştır( Özkaya 1992,
303).Bu uygulamanın başladığı 1736 tarihinden itibaren maden bölgelerinden gelen maden
örneklerinin “çaşni” işlemine tabi tutulduktan sonra Maliye Hazinesine teslim işlemine son
verilmiş; bu hazinenin yerini Darphane Hazinesi almaya başlamıştır (Yorulmaz 1994, 31;
Sahillioğlu 1978, 4). Darphane bu dönemde şimdiye kadarki para basma özelliğinden
sıyrılarak kendisine bağlanan evkaf vb. mukataaların idaresi ile ilgilenmiştir(Cezzar, 1985,
928).21839 yılında madenler devlet hazinesine devredilmiş, Tanzimat sonrası ilk yasal
düzenleme olan 1858 yılındaki Arazi Kanunnamesi’yle de madenlerin mülkiyeti konusuna
açıklık getirilmiş; kimin tasarrufunda bulunursa bulunsun bütün madenlerin hazineye
devredilmesi kararı alınmıştır ( Balcı, 1994, 32; Tanzimat Dönemi değişim maden sektörü
için: Mutaf, 2010,289-300).
Özer Ergenç’in XVIII. yüzyılda Maden Mukataalarının yıllık değerlerine ilişkin verdiği
bir tablodan maden üretiminde yoğunluğun, Küre (Kastamonu) bakır ve Karahisar-ı Şarki
(Şebinkarahisar)’deki şap madenlerinde olduğu görülür(Ergenç 1988, 529–531).Madenler
buralarda, Maden Kalemi Mukataası tarafından idare ediliyordu.
Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıl sonlarına kadar genel bir gümrük tarifesi
düzenlenmemişti. Gümrüklerin (Advalorem) oluşu yeterli görüldüğünden buna ihtiyaç
göstermiyordu. Nitekim ithalat yasakları ve himayeci gümrük politikası söz konusu değildi.
Bazı stratejik mallar arasında yer alan silah, altın, gümüş ve bakır madenlerine konulan ihraç
yasakları da himayeci bir politikanın eseri olarak kabul edilmemektedir ( Sahillioğlu 1968,
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53; Kütükoğu 1979, 497–98).Bizim inceleme alanımızda Edremit’te ihraç yasakları ile ilgili
herhangi bir belgeye rastlamadık. Örneğin Kütahya sancağının Gediz şaphanesi bu ihracat
yasaklarının en fazla uygulama alanı bulduğu yerlerden biri olarak dikkat çekmektedir.
Madenlerin devlet kontrolü ve idaresi altında olması sebebiyle, Osmanlı Devletince
bunların işletme ve denetimlerinin esaslarını belirleyen kanunnameler hazırlanmıştı.
Osmanlının fethettiği yerlerde daha önceden uygulanmakta olan madencilik hukukundaki
bilgileri kendi kültür ve hukukuyla birleştirerek hazırladığı maden kanunnameleri;
ocaklardaki işçilerin sosyal hayatları, görevleri, cevherin çıkarılma, tahlilleri, ihraç edilmeleri
gibi hususları ihtiva ederdi ( Tızlak, 1995, 76).
1861, 1869, 1887, 1901 ve 1906 yıllarında yürürlüğe konulan temel maden
mevzuatıyla, işletme koşulları, imtiyaz sahiplerinin hak ve ödevleri düzenlenmiştir. Osmanlı
devleti madenlerde kendini gösteren oyunları sınırlamak amacıyla 1861’de Maden
Yönetmeliği (Maadin Nizamnamesi) çıkarmıştır( Ökçün 1969, 306).Bu şekilde 1861–1869
Maden Nizamnameleriyle maden sektörü, değişen koşullara ayak uydurmaya başlamıştır.
1861 öncesi uygulamada olan Osmanlı maden hukukuna göre madenler, bulundukları araziye
göre mülk, metrûk, mîrî, mevât ve mevkûf arazi olmak üzere beş kısma ayrılmaktaydı. Mîrî
arazide bulunan madenler, Osmanlı Devleti tarafından ya bizzat işletilmekte ya da ihaleye
verilmekteydi. Diğer arazilerde bulunan madenlerin ise 1/5‟ine devlet tarafından vergi olarak
el konulmaktaydı (Tızlak 1997,4;Tızlak 1999, 31; Gökmen 2007,970).Edremit’teki madenler
de miri arazide bulunan özel işletmelerdir.
Tanzimat öncesi dönemde de maden işletmede genelde başvurulan bu yöntemlerden
emaneten idare uygulamada kalmakla birlikte,madenler daha çok yerli ve yabancı girişimciler
tarafından işletildi. 1867 yılında yabancılara Osmanlı ülkesinden toprak satın alma hakkı
verildi.1868 Maâdin Nizamnamesi ile de yabancılara müstakilen veya müştereken maden
imtiyazı alma hakkı tanındı ( Düstur, I. Tertib, Cilt I, 230 vd ).1886’da Osmanlı ülkesinde
toprak edinme hakkının tanınması ve sonrasında yabancıların maden imal edebilecekleri
ilkesinin kabulüyle, yerli ve yabancılar maden işletmesinde eşit hakka sahip oldu. 1906’da
çıkarılan yönetmelik, mühendis ve ustabaşılar dışında işçiler dâhil bütün çalışanları, Osmanlı
uyruğuna eklerken, madeni işletenin, madenin bulunduğu bölgeden olmasını zorunlu
kılıyordu ( Quartaert 1987, 46).1881–1908 döneminde Osmanlı Madenleri önce Ticaret ve
Nafıa Nezaretinin 1893’ten sonra da Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti’nin denetimi
altındaydı. Fakat Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı, nazırlar heyeti dışında bırakılmış ve bu
heyette adı geçen nezareti temsil etme yetkisi, Maliye Nazırına verilmiştir. Böyle bir
uygulamaya gidilmesi II. Abdülhamit’in maden, orman ve ziraat konularını hükümetin hiçbir
şekilde etkisinde olmayan ve tamamen kendisine bağlı bir nazır ile idare ettirmek
istemesinden kaynaklanmıştır ( Karal Cilt. VIII, 448).
Osmanlı Devletinde bir kişi, gerek miri arazide gerekse sahibini razı edemediği arazide
hükümetten izin alamadıkça maden arayamazdı. Bunun yanında madende çalışanlar 10/15
saat çalışmasına karşın; oldukça düşük bir ücret aldığı görülür. Osmanlı devletinde
memlekette ve vilayette olan madenlerde gayri Müslimler tekel konumundadır. Müslüman
nüfusun bu alandaki faaliyetleri, yok denecek kadar azdır. Halk tarlada çiftçi ormanda işçi
olarak ürettiği malın tüccarı değildir. Mallarını işlenmemiş olarak satmakta ve işlenmiş
ürünler satın almak zorunda kalmaktadır. Devlette bu ürünlerle sağlanan girdilerden kendi
toplumundan çok bu faaliyetlere aracılık eden azınlıklar ya da ihracat bağlantılarını sağlayan
yabancı tüccarlar yararlanmaktadır. Makale konumuz olan Edremit kazasında da durum
azınlıklar ve yabancılar lehine işler vaziyettedir.
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Kimi zaman devlet tekelinde bulunan maden işletmeciliği, aynı dönemde ancak farklı
bir coğrafyada girişimcilere verilebildiği görülmektedir. Özellikle XIX. yüzyıla gelene kadar
madenlerin çıkarılmasında ve çalışanlarla ilgili düzenlemelerde şer’î hükümler göze
çarpmıştır ( Varlık 1985, 917).Osmanlı Devleti’nin madenlere gereken önemi vermediğini ve
ekonomisinde önemli bir yer arz etmediği de söylenmektedir( Quartaert,1985,
914).Genellikle devlet içinde bu sektörü önemli görülmüştür ; ama maden işletmelerinin
azlığı ve yabancıların bu alandaki hâkim konumları ile kapitalizme hizmet eder hale gelmiştir.
Biz makalemizde, Edremit’in ekonomisinin en önemli çarkı olan madencilik sektörünü
ele almaya çalıştık. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgeler ışığında makalemizi
yazdık. Arşivde bu madenleri işleyen birçok kurumdan da bahsedilmediği görülür. Buradaki
yabancı işletmelerin, Alman şirketi oluşu da tesadüf değildir. II. Abdülhamit döneminde
başlayan ve daha sonra artan Almanya etkisi nedeniyle işletmelerin Almanlara verildiği
görülür.
Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivinde ele aldığımız belgelerde maden
Nizamnamelerine uygun bir şekilde verilen maden işletme imtiyazları, devletin ekonomisi
için oldukça önemlidir. Osmanlı devletinin madenlerini ekonomik yetersizlikler nedeniyle iyi
değerlendiremediğini görüyoruz. Buna en güzel örnek, bizim incelediğimiz Karesi sancağının
kazası Edremit’tir. Edremit’teki madenlerini taşımak amacıyla, deniz kıyısındaki kazada,
iskeleler kurulmakta demiryolları ve dekovil hatları da bu amaçla oluşturulmakta ya da olan
yollar uzatılmaktadır. XIX. yüzyılda Osmanlı devleti içinde başlayan şirketleşmeyi, kazada
verilen imtiyazlarla da görebilmek de mümkündür.
1-Edremit’te Madenler
Balıkesir,Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde Karesi yöresi olarak
bilinen bir kesimde yer almakta ve Susurluk ırmağı ile kollarının beslediği tektonik kökenli
boşalma sonucunda açılmış; Balıkesir Ovası ve yakın çevresini kapsamaktadır. Balıkesir
Ovası ve yakın çevresi, 250-500 metreler arasında değişen az yüksek tepelik alanlardan
oluşmakta; batıdan Edremit oluğu, güneybatıdan Ege Bölgesi’nin graben sistemlerinden biri
olan doğu-batı uzantılı Bakırçay oluğu ve kuzeyden Marmara Bölgesi’nin en geniş düzlüğü
olan Karacabey Ovası ile çevrelenmektedir. Tanımlanan alanın kuzey-güney doğrultusundaki
uzunluğu yaklaşık 37.0 km (37066 m) ve batı-doğu doğrultusundaki uzunluğu ortalama 33.0
km (33047 m) olup yüzölçümü ~1224 km2 dir ( Tağıl, 2004, 73-92,75).
Balıkesir ili, Anadolu Yarımadası’nın kuzeybatısında ve önemli bir bölümü Marmara
coğrafi bölgesinde, küçük bir bölümü ise, Ege coğrafi bölgesindeki asıl Ege bölümünün
Kuzey Ege kesiminde yer alır. Balıkesir ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden
yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri, hem
de maden çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ilimizdir. Bağlı olduğu Balıkesir ilinin
doğusunda ve engebeli bir bölümünde bulunan Balya, dik yamaçlı ve derin vadilerle ayrılmış
bir coğrafi yapıya sahiptir. Karesi Sancağında madenler denildiğinde akla Balya ilçesi gelir.
Dünyanın en eski madenlerinden bir olan Balya madenleri, 1200 yıllık geçmişe sahiptir.
Romalılar döneminde Balya madenlerinin işletildiği ve adının da “Kristiyan” olarak geçtiği
bilinmektedir ( Su 1939, 6). Balya‘da maden işletmelerinin ilk kez ne zaman açıldığı
bilinmemekte birlikte, bölge Osmanlı Döneminde gülle yapımına katkıda bulunmuş ve
Hazine-i Hassa adına işletilmiştir. Ancak yeterli teknolojinin olmayışı ve ülkenin içinde
bulunduğu durum, maden işletmesindeki ortaya çıkacak olan masrafların pahalılığı, mevcut
maden rezervlerinin işletilmesinde istenilen düzeye ulaşılamamasına sebep olmuştur. 1839–
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1849 yılları arasında açılan Balya Maden İsletmeleri, 1868’de işletme imtiyazını Lorium
şirketine aktarmıştır. Böylece XIX. yüzyılın ikinci yarısında Balya madenlerine, diğer birçok
Batı Anadolu’daki sancakta olduğu gibi yabancı sermaye ilk kez girmiştir( Gülen 2007,75).
Balya Karaaydın maden üretimi 1913 yılında kurşun olarak 13,9 (1000) ton, krom ise
29,1 (1000) tondur. 1914 yılındaki çıkarılan kurşun miktarı bilinmemekle birlikte, krom
madeni ise 9,8 (1000) ton çıkarılıyordu( Çavdar, 1970,40).
XIX. yüzyılda Balıkesir yöresinde işletilen bir başka maden de, Bigadiç’teki simli
kurşun madenidir. Bu madenlerden başka ayrıca, Burhaniye Eşekçi obasında bakır, BalyaKızıldam’da Antimon ve simli kursun madenleri vardır. Diğer yabancı şirketler tarafından da
bu madenler, imtiyazlı olarak çıkarılmaktaydı. Erdek kazasında ise, Somaki madeni
bulunmaktaydı3. Susığırlıkta bulunan borasit madeni, bulunduğu yerden Bandırma İskelesi’ne
getirilerek buradan deniz yolu ile Avrupa’ya gönderilmekte idi. Boraks Madeni, Bandırma ile
Balıkesir arasında, Sultançayır mevkiinde İngilizlerce işletilmekteydi .(Gülen,2007, 148;
Eldem, 1994, 179).
Klasik dönemde Osmanlıda kaza, idari ve adli bir birim idi. XVI. yüzyılın sonlarından
itibaren kazanın idari bir birim olmaktan çıkıp, sadece adli bir birim oluşturduğu görülür.
XVII. ve XVIII. yüzyıllar kaza adli bir birim olarak yerini korumuştur. Bu bağlamda kaza,
kadının yetki bölgesi olan alanı gösterir. Kaza, aynı zamanda bir kasaba ile merkezini
çevrelemiş köylerin teşkil ettiği idari bir birliği de ifade eder( Çadırcı 1981, 1155; Çadırcı
1989, 237).Edremit, ekonomik açıdan gelirini madene yönlendiren bir madenci kazasıdır.
Çünkü ;Karesi sancağı, Edremit kazasına bağlı bulunan birçok köyde çeşitli maden
rezervlerine rastlanmaktadır. XIX. yüzyılda Balıkesir’in Edremit kazasının maden yapısına
baktığımızda oldukça çeşitli maden türünü görürüz. Bu madenler bakır, demir, simli kurşun,
antimon ve linyitten oluşmaktadır. Osmanlı devleti bu madenleri işletmeye açmıştır. Madenler
genellikle yabancı işletmelerdedir.
Tanzimat’ın ilanına kadar devletin bir yol politikası yoktur (Karal 1988a, 244).
Tanzimat döneminde Osmanlı yöneticileri ülkede yol sorununa kesin olarak önem verilmesi
gerektiğine inanmışlar ve bu yolda uğraşmaya çalışmışlardır (Yazıcı 1993, 362). II.
Abdülhamit döneminde Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde şimendiferler, şoseler, köprüler
müdürlükleri bulunmaktadır (Karal 1988b, 460). Eylül 1858 tarihli Nizamname ile ulaşım
sorunu Ticaret Nezaretine bırakıldı. 1832 yılında yolların tanzim ve tesviyesi hakkında
çıkarılan nizamname ve 1863 tarihli “Turuk ve Meabir Nizamnamesi” ile yeni yapılacak
yolların teknik özellikleri belirleniyordu(Yazıcı 1993, 362). XIX. yüzyıl ortalarından itibaren
Osmanlı İmparatorluğunda yol yapımına başlandı. Yol yapım stratejilerinim temelini kara
yerleşmelerinin limanlara bağlanması oluşturdu.
Madenler için en önemli şey ulaşım olduğundan demiryolu, limanlar ve dekovil4
hatları bu alanlarda önem kazanmıştır. Ulaşım alanında en büyük gelişme demiryollarında
görülmektedir; amaç madenciliğin pazara açılmasıdır (Tabakoğlu,1985, 13; Yerasımos,
1980,522).Edremit’te demiryolu Balıkesir - Edremit arasına yapılmıştır. 1885 yılı demiryolu
inşası için arşiv belgelerinde verilen ilk tarihtir. 1885(H 1309) yılında inşa olunmaya
başlanan demiryolunun, yirmi bir buçuk kilometrelik kısmının tamamlandığı bildirilmektedir(
BCA 30..18.1.17.17..9.,2448).

3

Somaki mermer, kızıl veya yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer çeşididir.
Dekovil,ray aralığı 60 santimetre veya daha az olan, araçları buhar, hayvan veya insan gücüyle yürütülen küçük
demiryolu.
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Ulaşım, sanayinin dolayısıyla madenciliğin burada ekonomik olarak kurulmasını
sağlayan en önemli unsur olmuştur. Edremit’teki iskelelerde madenler deniz yoluyla
taşınmaktadır. Edremitin coğrafi konumu bu iş için oldukça uygundur. Bu amaçla demiryolu
–iskele bağlantısı sağlanmaya çalışıldığı görülür. 1920(H 12/Z /1338) deki belgede , Yorgi
Ralli Efendi’ye (Balya Madeni Müdürü); Ilıca iskelesi-Akçay-Edremid-Havran-Palamutluk
demiryolu hattı yapılacağı bildirilmiştir(BOA,İ..DUİT,33,24). Gelen ikinci belgede ise 1923
yılında Edremit'teki Ilıca İskelesi'nden Palamutluk bölgesine kadar 0,75 santim genişliğinde
demiryolu inşaatı imtiyazının, Balya-Karaaydın Madenleri Müdürü J. Ralli'ye verilmesi için
merkezden emir gelmiştir ( BOA, Y.PRK.TNF.,3,25). Kazadaki işletme imtiyazlarının
yabancıların elinde oluşuna bu belgeler ilk örneklerdir. Yine 1899(H 06/Z /1316)Balya
Karaaydın Maden Şirketi'nin, Edremit Körfezi'nde bulunan Akçay'da eski bir iskeleyi tamir
ettirmek için istenen ruhsat talebinin uygun görülmeyerek, belediyece yeni bir iskele inşasına
başlanmak istediği bildirilmiştir (BOA DH.MKT,2129,29).Demiyolları ve bu yoların
bağlandığı iskeleler hammaddenin taşınmasının en kolay yolunu teşkil eder. Maden taşınması
gündeme gelmese bu demiryolları yapılır mıydı diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz.
Ulaşım açısından diğer önemli bir unsur da yollar kadar önemli olan, yolları birbirine
bağlayan köprülerdir. 1916( H 08/Ş /1334)’te Balıkesir'de Balya Maden Şirketi'nin Dekovil
Hattı üzerindeki Bursalıhan civarında Palamut mevkiindeki köprü ve Balıkesir Edremit
şosesi(Yol) üzerindeki İvrindi yakınlarındaki köprünün yandığı, yangın sebebiyle suç
devam
edildiği
raporu
gelmiştir(BOA
işleyenler
hakkında
incelemenin
DH.EUM.3.Şb,14,11).Bu belgeden de Tazminat döneminden sonra izlenen yol politikasının
devam ettiğini ,madenlerin taşınması için de köprü politikasına önem verildiğini rahatlıkla
görebiliyoruz.
Osmanlı devletinde devletin maden işlerine verdiği kıymet belgelerden de takip
edilebilir. Osmanlı devletinde emeklilik, asker ve memur için düşünülmektedir. Devlet içinde
sigorta ise hemen hemen yok gibidir (Askerlikte emekli durumu için: Can Tunalı, 2003,168
vd). 1293 senesi Edremid kazasına bağlı Ünye nahiyesinde eşkıyalar tarafından parası gasp
edilip öldürülen Ayvalıklı Fakan Dimitri, Papas oğlu Yorgi ve Velikanın kardeşi Panayot'un
arkadaşlarından bu olayda iki parmağı sakatlanan Maden köylüsü Madencioğlu Yani'ye
Hüdavendigar Mal Sandığı'ndan maaş tahsisi ön görülmüştür(BOA ,DH.MKT. 1968,47).Bu
örnekteki gibi devlet çalışanların kazaya uğradığı durumlarda maaş bağlayabilmektedir.
Devlet bu tür durumları, fazla olmamakla beraber uygulamaktadır.
Edremit’in en önemi maden yataklarının merkezi olan Avunya, Biga Sancağı'na bağlı
bir nahiyedir. Nahiye, idari taksimatta, kazadan küçük, köyden büyük olan yerleşme
merkezidir. Kadı naibinin yönettiği yerleşme olarak tarif etmek yanlış olmaz. XIX. yüzyıla
kadar nahiye kalabalık bir köy demekti. Nahiyeyi, kaza kadısının atadığı naip
yönetirdi.Burası, Tanzimat tan sonra 1846 yılında Karesi Sancağı'na bağlı bir kazadır. Kaza
bölgedeki önemli bir yerleşim yerinin adını almak yerine, ilgili köy ve nahiyeleri topyekûn
içine alan Avunya bölgesinin adını almıştır. 1909 ‘da Avunya nahiyesine Karaaydın Mizaç,
Çukuroba ve Armuduk köyleri bağlanmıştır( Uzunçarşılı 1984 102; Mutaf,2003,141).
Agunya’nın köylerinden Çınarköy,Haydaroba ,Kayatepe ,Hamdibey ,Kalabak, Sofular
Gündoğdu (Alakilise),Armutçuk ,Mancılık , Karaydın,Kalıkım ,Akçakoyun ,Örencik,
Çukuroba ,Gümüşler’dir. Bu köylerin hemen hemen çoğunda da XIX. yüzyılda maden
imtiyazı verildiği görülür.
Bizim incelediğimiz Başbakanlık Osmanlı Arşivinde(BOA) Edremit kazasında verilen
ilk imtiyazın 1857 yılında Mösyö Pağoya Nodematyo'nun Vekili Mühendis Dombero Fiksi’ye
; ele aldığımız dönem içindeki son imtiyazın ise, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde( BCA)
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1935 yılında Edremit'in Sarıcalar köyündeki simli kurşun madeninin işletme amaçlı verildiği
belgelerdir. Belgelerde simli kurşun, bakır, çinko, krom cıva gibi çok sayıda madenin
imtiyazın ya tek olarak, ya da birçok madenin bir arada olması şeklinde verildiğini görüyoruz.
Arşiv belgelerinde yer adı olarak Edremit kazasının veriliği, köylerin isminin çoğu
zaman anılmadığı görülmektedir. İmtiyazlar, Edremit’in belirli köylerinde yoğunlaşmıştır.
Biz, arşivde ele aldığımız imtiyazların listesini yıl yıl sıralayarak Tablo 1 ve 2 de verdik.
Tablolarda verilen bilgilerin hepsi tek tek arşiv belgesi olarak verilmiştir. İmtiyazları padişah
ve hükümet onaylanmakta, imtiyazın maden Nizamnamesinin maddelerinden hangisine
dayandırıldığı açıklanmakta(Maden nizamnamesi hükmü) çok fazla olmamakla beraber
(Harita 2) ‘de olduğu gibi verilen bölgeye ait elle çizilmiş haritaya da yer verildiği
görülmektedir.
Edremit imtiyazlarının, 1891(H 09/Ş /1302 ) / ve BCA ‘ndeki 3.1.1932 tarihli belgede
olduğu gibi bazen Balya madenleriyle beraber verildiği de olmaktadır. İmtiyazlar kişilere ve
şirketlere verilmiştir. Devletin işletmeci olduğu 1906 (H 14/S /1323 ) tarihli imtiyazlar da
vardır. Yabancı ortaklı işletmelerde (1911 17/Za/1329 ) bulunur. Genellikle işletmeler, ortaklı
veya hisselidir.Bu da işletmecilerin ekonomik durumlarından kaynaklanmaktadır. Burada
verilen imtiyazlardan, XIX. yüzyılda maden işleten şirketler de açıkça görülmektedir. Alman
Rayzer Şirketi, İstanbul’da Maden ve Cevahir ve Mevad-ı Madeniyye Anonim Osmanlı
Şirketi, Karaaydın Meadin Anonim Şirketi, Balya-Karaaydın Madenlerini Kiralama ve
İşletme Türk Anonim Şirketi gibi. Cumhuriyet Dönemindeki verilen şirket adının da Türk
oluşu, bu madenlerin Cumhuriyet döneminde millileşme politikası ile satın alındığını bize
kanıtlar niteliktedir. Alman şirketlerinin varlığı, XVIII. Yüzyılın sonunda Batı Anadolu’dan
İngiliz sermayesinin geri çekilmesinden (Pamuk, 2002, 246) ve I.Dünya savaşında ve
öncesinde hükümetin izlediği Alman yanlısı politikadan kaynaklanmaktadır. Almanya’nın I.
Dünya savaşı sırasında krom işletmelerine el koyduğunu da biliyoruz.
Osmanlı devleti döneminde padişah hanımlarına ve kızlarına maden işletme hakkı
veya maden hissesi de verilmekteydi. Aynı zamanda madenler validelere ve padişah
kardeşlerinin kurdurduğu vakıflara, gelir olarak bırakılmaktaydı. Cumhuriyet döneminde
batılılaşma ile kadına verilen değerin arttığını ve buna yönelik inkılaplar yapıldığını biliyoruz.
Cumhuriyet dönemindeki imtiyazlardan (Tablo 2) ,12.3.1925 ve 18.3.1925 ve 18.6.1934 yılı
imtiyazlarının hisseli olarak olsa da kadınlara verildiği görülür.
Balıkesir Edremit’te bulunan madenler, XIX. yüzyıldan başlayarak Cumhuriyetin ilk
yıllarından günümüze kadar işletilmeye devam etmiştir. I.Dünya savaşı sırasında da verilmeye
devam eden imtiyazları, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki devletleştirmeler izlemiştir.
Harita 1 Balıkesir Maden Haritası ( MTA; http://www.mta.gov.tr/madenler/turmaden/ic.html)
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Tablo 1 XIX. Yüzyıl BOA’daki Arşiv İmtiyazları
Tarih

Yer -Mevkii

Maden Türü

03/3/(1857)
BOA HR.TO. 427,31

Edremid Kazası

Bakır ve kurşun

20/Z / H 1288/(1872)
BOA HRT.h.2469.
09/Ş /1302 (1885)
BOA MV. 3,85

Edremid kazası,
Kasb (Karatza)
Agunya ve Balya
nahiyeleriyle,
Mancılık,
Alakilise, Sofiler
karyeleri,
Gümüşler Ovası
Tahtaköy

Simli kurşun

20/Ca/1302 (1885)
BOA HRT.h.1595
09/R /1309 (1892)
BOA HRT.h.. 846
09/C /1319 (1902)
BOA Y.PRK. ASK.
:174,117.

Eskiköy
Edremit Kazası

Simli
kurşun
bakır, antimon
ve linyit

Fesih (İptal )

İta (Verilme )
Mösyö
Pağoya
Nodematyo'nun Vekili
Mühendis
Dombero
Fiksi
Fayzer veya Yunan
Lorium Avzin şirketi'ne
ihâlesi istizanı üzerine
Alman Rayzer Şirketi

Bakır ve simli
kurşun
Simli kurşun
Bakır

Tophane-i
Amire
Müşiri Zeki Paşa
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14/S /1323 (1906)
BOA Y..MTV:273,79.
02/R /1326 (1909)
BOA MV. ,119,2.

Kalabak ve
Tepeabad
mevkileri
Evciler Köyü

Bakır

17/Za/1329 (1911)
BOA ŞD,546,18.

Öcüler Karyesi

Simli kurşun

17/Za/1329 (1911)
BOA ŞD. 542,8.
19/R /1330 (1912)
BOA MV. 163,,55.

Edremit Kazası

Bakır Kurşun

Hazine
Midilli
Bankası
Direktörü Yono Mihail
Gürci Efendi
Banus Mihail ve Nir
Efendilerle Kemal ve
Hüseyin Hüsnü Efendi
Şevket Efendi ile
Fuad Bey'

Agunya Nahiyesi
Sarıçayır karyesi

Şevket Efendi

20/B /1332 (1914)
BOA ŞD. :1237 ,26.

Agunya
Nahiyesi'nin
Sarıçayır Karyesi

20/B /1332 (1914)
BOA ŞD. 1241,4.
23/Z /1335 (1917)
BOADH.EUM.3.Şb,14,11.

Tahta Karyesi
Avonya
nahiyesinin
Doma (Hacı
İsmail) Obası

Gümüşlü kurşun,
bakır, antimon,
arsenik, çinko,
manganez ve
demir

Tarih

Yer -Mevkii

Maden Türü

Fesih (İptal )

26/Ra/1336 (1918)
BOA İ..DUİT,26,2.

Demir-Bakır
Edremid Kazası

Panoni Kostantinidi
(Teb'a-i
Osmaniye'den,
Tüccar); Kostaki
Karapano Efendi
(Maden Tüccarı);
İstefano Rizo
(Madenci Kostaki
Karapano'nun
vekili)

04/M /1337 (1919)
BOA HRT.h..1398.
20/Z /1338 (1920)
BOA MV,220,66.
9/Z /1341 (1923)
BOA HRT.h.. 1109
29/Z/1341 (1923)
BOA HRT.h..1109.
08/Ra/1341 (1923)
BOA ŞD. 1272:3.

Avniye nahiyesi,
Karabey ve
Koyunili köyleri
Edremit
kazasının Narlı
ve Papazlık
mevkileri
Edremid kazasına
bağlı Ünye
nahiyesinin
Sofular köyü
Edremid kazasına
bağlı Ünye
nahiyesinin
Sofular Köyü
Narlı ve Papaslık
Mevkıleri

Simli Kurşun

Dersaadet'te Maden ve
Cevahir ve Mevad-ı
Madeniyye
Anonim
Osmanlı Şirketi
Şevket Efendi

İta (Verilme )

Simli kurşun
Simli kurşun

Simli kurşun

Simli kurşun

Simli kurşun

Karaaydın Meadin
Anonim Şirketi
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Sonuç
Madenciliğin ve dolayısıyla maden kullanan bütün imalat türlerinin Osmanlı dönemi
Anadolu’sunun ekonomik hayatında özel bir yeri vardı. Bu alandaki üretim ve ticaret Osmanlı
devletindeki diğer bütün sektörlerden daha fazla düzenlenirdi. Mültezimler ve küreciler
kadının ve merkezi idarece atanan diğer görevlilerin doğrudan gözetimi altında çalışırlardı.
İmparatorlukta üretilen bakır, demir ve gümüşün önemli bir kısmına devlet el koyardı;
reayanın gümüşü süs için kullanması sık sık yasaklanırdı (Farouqhi 1994, 230–231).
XIX. yüzyılda, dünyada sanayi inkılâbının da etkisiyle artan sanayileşme sonucu
Osmanlı Devletinde olan madenlere talep artmaktadır. Devlet dışarıya maden ihraç etmekte
ve ülke içinde bulunan maden ocaklarını, yabancılara kiralamaktadır. Devlet ilk önce bu
işletmelere Türk ortaklı çalışma şartı getirmiş; daha sonra bu ortaklı çalışma taahhüdünü de
kaldırmıştır. Bunun nedeni ise, Türklerin maden işletmeye çok fazla itibar etmemeleridir.
Oluşan sosyal ve iktisadi şartlar buna imkân vermemektedir. Osmanlı devletinde XIX.
Yüzyılda burjuva sınıfı diyebileceğimiz mal ve para sahibi sınıf bulunmamaktadır. Bu
sebeptendir ki yukarıda verdiğimiz Edremit kazası ve köylerinin işletmesi yabancıların
elindedir. Bu madenlerin yabancılarla işletilmesi ülke sermayesinin de dışarıya akması
anlamına gelmektedir.
Biz madencilik sektörünün küçük bir madenci kazasında ne tür faaliyetlerle işlediğini,
arşiv belgelerinin elverdiği oranda anlatmaya çalıştık. Kazadaki madencilik verilmeye
çalışılırken ulaşım, imtiyazlar, şirketler de anlatılmıştır. Kazada, Alman şirketlerine ve
kadınlara işletme imtiyazı verildiği görülmektedir.
İşletme imtiyazlarının yabancıların elinde oluşu, sadece Balıkesir ‘in Edremit kazasına
has bir durum göstermez. İzmir ve Manisa Sancağında da durum farklı değildir. Aydın
vilayetinde bulunan madenlerin büyük bir nispeti yabancıların elindedir. Devlet bunların
işlenmesini yeterli görmüştür. İmtiyazların özellikle II. Meşrutiyet ve I.Dünya Savaşında
yoğunluk kazandığı görülmektedir. Balkan Savaşları ve I.Dünya savaşının devam ettiği
dönemlerde imtiyazların daha da fazlalaştığı verdiğimiz tablolarla takip edilebilmektedir. Bu
da kargaşanın vermiş olduğu ekonomik zorluklardan, yabancıların yararlanmak istemesinden
kaynaklanmaktadır. Kurtuluş savaşının kazanılmasının ardından, bu madenlerin devletçilik
politikasıyla millileştirildiğini görürüz.
Tablo 2. BCA’daki XX. Yüzyıl İmtiyazları
Tarih

Yer -Mevkii

Maden Türü

13/8/1924
BCA30..18.1.1,10.39..13,796.

Balıkesir'in
Edremit ilçesi
Agonya
nahiyesinde
Sofular Köyü

Bakır ve simli
kurşun

Behçet Bey

12/3/1925
BCA,30..18.1.1;13.14..8,1618

Edremit'in
Temaşalık ve
Şehviran Köyü
Edremit'in
Agunya bucağı
Sofular köyü

Simli kurşun ve
manganez
madeninden
Bakır, simli
kurşun, linyit
madenlerinin

Tahir Paşa kızı
İhsan Hanım

Edremit
ilçesinin

Manganez ve
simli kurşun

18/3/1925
BCA30.18.1.1;13.16..5.1655.
23/1/1926
BCA 30.18.1.1;17.86..6, 192-14

Fesih(İptal )

İta(Verilme)

İstanbul
Milletvekili
Fethi karısı
Galibe
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3/1/1932
BCA, 30.18.1.2, 25.1..7., 192-83.

18/6/1934
BCA30..18.1.2;46.44..7. 192-93

26/11/1935
BCA,30.18.1.2;59.90..10,192-95.

Temaşalık ve
Şekviran
köyleri
Balya ve
Edremit ilçeleri

madeni

Balıkesir'in
Edremit
kazasının
Sarıçayır
Köyü
Edremit'in
Sarıcalar Köyü

Simli kurşun

BalyaKaraaydın
Madenleri
Türk Anonim
Şirketi

Simli kurşun

BalyaKaraaydın
Madenlerini
Kiralama ve
İşletme Türk
Anonim Şirketi
İsmail Hakkı ve
Ünzile

Fesih

Kaynakça
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EK1
Belge 1
İrade –i Seniyye
Amedi Divan-ı Hümayun
Edremit körfezinde kain Ilıca iskelesi yediyle Akçay Edremit civarından geçerek Palamutluğa
münhal olmak üzere demiryolu inşa imtiyazının mezbur mukavele şartnamesi dairesinde Balya
madeni müdürü Yorgi Efendi uhdesine ihalesi şurayı devlet ve Meclisi Vükela kararıyla ruhsat
verilmiştir.
Bu iredeyi seniyyenin icrasına Nafia Nezareti memur kılınmıştır.
12 Zilhicce 1228
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EK 2
Belge 2
Hu
Hüdavendigar Vilayeti dahilinde Karasi sancağı muzaf Edremit kazasının Öcüler karyesinde
vaki olan bittahrik çıkarılmış olan bir kıta simli kurşun madeninin yüz hisse itibariyle elli hisse Bonus
Mihail Efendiye diğer elli hisseden yedi buçuk hissesi Münir beye ve on yedi buçuk hissesi Kemal beye
ve on hissesi Abdurrahman ve beş hissesinin Hüseyin Hüsnü uhdelerine ihalesi hakkında maden
müdürü umumiyesinde tanzim kılınan mazbata harita muvaffakiyesi babı umumi idaresince tanzim
olunan mukavele şartnamesi lahiyalarıyla beraber penah-ı sayı cenabı sadaretlerine takdim kılınmış
olmağla ol babda emri ferman hazreti bu emr varmağla akd hazretlerinindir.
17/Za/1329 (1911)Cemazi’el evvel

Orman ve Maden Ziraat Nazırı
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Harita 2
Hüdavendigar Vilayetinde Karesi Sancağı, Edremit Kazasında Karabey Karyesi civarında bulunan
bakır madeni haritasında çıkartılan surettir.
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BARSELONA SÜRECİNDE AB-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Arş. Gör. Ekrem Yaşar AKÇAY1
Öz
II. Dünya Savaşı sonrasında, 1951’de imzalanan Paris Antlaşması ile kurulan AKÇT
ve 1957’de imzalanan Roma Antlaşmaları ile ortaya çıkan AET ile temeli atılan Avrupa
Birliği, dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet göstermeye çalışmaktadır. Bu bölgelerden birisi
de Ortadoğu’dur. Avrupa Birliği’nin Ortadoğu’daki bu faaliyetleri 1960’larda başlamaktadır.
Bölge ülkeleriyle başlayan diyalog, 1972’de yapılan Global Akdeniz Politikası ile
somutlaşmış ve 1990’da yapılan Yenilenmiş Akdeniz Politikası ve 1995’te yapılan Barselona
Süreci ya da Avrupa Akdeniz Ortaklığı ile gelişmiştir. Bu diyalog içinde ekonomik, siyasi ve
kültürel olarak Avrupa’ya yakın olan hatta birçok Avrupa ülkesinden daha gelişmiş olan İsrail
daha önemli olmuştur. Bu diyalog ile birlikte Ortadoğu Barış Süreci’nin gelişeceği
düşünülmüştür.
Anahtar Kavramlar: Avrupa Birliği, İsrail, Barselona Süreci, Avrupa-Akdeniz
Ortaklığı, Ortadoğu.
EU-ISRAEL RELATIONSHIPS ON THE BARCELONA PROCESS
Abstract
After Second World War, EU which has been founded with ECSC that has been
founded with Paris Treaty in 1951 and EEC that has been founded with Roma Treaties in
1957, tried to actived in many regions of the world. One of these regions is The Middle East.
Theses activities of EU in the Middle East began in 1960’s.
Dialogue that began with region countries concreted with Global Mediterranean Policy
that has signed in 1972 and improved with Renewed Mediterranean Policy that has signed in
1990 and with the Barcelona Process or Euro-Med. that has signed in 1995. In this dialogue,
Israel that is close to many European countries or more development than many European
countries economically, politically and culturally. Within this dialogue, ıt is thought that
Middle East Peace Process will improve.
Key Words: Europan Union, Israel, Barcelona Process, Euro-Med, The Middle East.
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Giriş
Avrupa’nın Akdeniz ile olan bağlantısı, antik çağ döneminde yaşandığı varsayılan bir
mitolojik hikayeye dayandırılacak kadar eskidir. Buna göre, Tanrı Zeus, Fenike Kralı
Agenor’un Europa adındaki kızına aşık olur, onu Girit’e kaçırır ve onunla evlenir. Hikayeye
göre, Girit’in batısında kalan yerler de Europa adını alır (Çakmak, 2007: 5). Bu hikaye göz
önüne alındığında, Avrupa’yı Akdeniz’in inşa ettiğini, Akdeniz kıyılarındaki insanların Batı
medeniyetinin tohumlarını attığını söylemek yanlış olmayacaktır (Özveren, 2006: 16).
Avrupa ve Akdeniz arasında başlayan bu kaynaşma, Haçlı Seferleri’nin etkisi, 17.
yüzyılda Kuzey Avrupalı tüccarların Akdeniz kıyılarında ticareti artırmaları, 19. yüzyılda
Napolyon’un Mısır seferinde Akdeniz yolunu kullanması ve Akdeniz’in Hindistan yolundaki
stratejik konumunun ortaya çıkmasıyla daha da ileri bir boyuta ulaşmıştır (Özveren, 2006:
17).
Sanayi Devrimi ile birlikte, Avrupa-Akdeniz ticari ilişkileri sömürgecilikle Avrupa
lehine bir gelişme göstermiştir. Yani Avrupa-Akdeniz arasında başlayan ilişkiler, coğrafi
faktör, ticaret yolları ve enerji kaynaklarının güzergahı olması nedeniyle kaçınılmaz olarak
devam etmiştir. Zira Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ile düşünülen şey bu olacaktır (Özveren,
2006: 17).
Tarihsel gelişimi de dikkate alınmakla birlikte 1957 yılında 6 ülke (Almanya, Fransa,
İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda) aralarında Gümrük Birliği temelinde şekillenen
AET’yi (Avrupa Ekonomik Topluluğu) kurmuşlardır (Palabıyık ve Yıldız, 2007: 9-10).
Böylece Gümrük Birliği oluşturan ülkeler, üçüncü ülkelere karşı ortak ticaret politikası
izlemişlerdir. Zaten ekonomik anlamda son aşamalardan biri olarak Tek Pazar oluşturulmuş,
üretim faktörleri, sermaye, emek ve teknolojinin serbest dolaşımını sağlamışlardır (Palabıyık
ve Yıldız, 2007: 9-10).
Topluluk 1961’den itibaren, Akdeniz ülkelerinin sömürgeden kurutulup bağımsız
olmaya başlamalarıyla birlikte, onlarla ilişki anlaşmalar yapmaya başlamıştır. Aslında
topluluğun bu düşüncesini 1957 Roma Antlaşmaları’ndaki niyet bildirisine kadar götürmek
mümkündür (Bin, 1997: 1). Ancak topluluk, Akdeniz ülkelerin bağımsız olmalarını
beklemiştir. Bu ikili anlaşmalar çerçevesinde Fas, Tunus, Libya ile özel anlaşmalar yapılması
taahhüt edilmiştir (Bin, 1997: 1).
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Tabiî ki AET, Akdenizli ülkelerle işbirliği planlarken farklı araçlar kullanmıştır. Yani
AET, Afrikalı, Avrupalı ve Ortadoğulu Akdeniz ülkelerine farklı anlaşmalar sunmuştur.
Mesela, AET 1961’de Yunanistan’la, 1963’te Türkiye ile 1970’te Malta ile ortaklık anlaşması
imzalarken 1964’te İsrail ve Ürdün ile işbirliği anlaşmaları yapmıştır (Dura, 1997: 17-40).
Aslında burada AET, Akdeniz Politikası’nda ortak bir sitem yürütemediği gibi bu anlaşmalar,
Akdeniz ülkelerinden yapılan tarım ürünlerinin ithalatına sınırlar getirdiğinden Akdeniz
ülkelerini dezavantajlı duruma sokmuştur (Aksu, 2007: 8).
AET, yapılan bu ikili anlaşmalar çerçevesinde Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir
politikanın izlenmesine yol açmış ve bu da Global Akdeniz Politikasıyla somut hale gelmiştir
(Bıyıklı, 2006: 57).
Global Akdeniz Politikası 1972’de Paris Zirvesi’nde kabul edilen bir yapıdır. Buna
göre, AET ve Akdeniz ülkeleri arasındaki ticari ve mali ilişkilerin pekiştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu politika, Akdeniz ülkelerine AET pazarında tüccar ayrıcalıklarının
tanınması, teknik ve mali yardımların sağlanması konusunda AET girişimlerini kapsamaktadır
(Bıyıklı, 2006: 58). Başlangıçta Topluluk, Global Akdeniz Politikası’nı 1973’te yürürlüğe
koymak istemişse de başarılı olamamıştır. Bunun nedeni,

1973’teki Arap-İsrail Savaşı,

sonrasında yaşanan petrol ambargosu ve bu ambargodan en çok zarar gören kesimin Araplar
olması nedeniyle Topluluk ve Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerin gerginleşmesidir (Kurtbağ, 2003:
77). Bu sebeplerden ötürü, Topluluk ile Akdeniz ülkeleri arasında imzalanması planlanan
antlaşmalara ilişkin müzakerelere 1974 yazına kadar başlanamamıştır.
Bunun dışında, 1973 yılında Topluluğun İrlanda, Danimarka ve İngiltere’yi üye olarak
kabul etmesi de süreci olumsuz yönde etkilemiştir. İngiltere gibi kuzey ülkeleri, Akdeniz
ülkeleri ile yapılan antlaşmalarla tüketicilerinin ucuz tarımsal ürünlerine ulaşmasının mümkün
olmasından dolayı süreci desteklerken, İtalya ve Fransa gibi ülkeler ise, Global Akdeniz
Politikası ile benzer maddeleri üreten Akdeniz ülkelerinin rekabetinden çekinmektedirler
(Kurtbağ, 2003: 77). Bu sebeplerden ötürü AB Konseyi, 1974 yılında Global Akdeniz
Politikası’nın Akdeniz ülkeleriyle bölgesel nitelikte tek bir anlaşma yapma hedefinden
vazgeçtiğini açıklamış ve ikili antlaşmalar yapma yolunu tercih ederek 1977 yılında Mısır,
Suriye, Lübnan, Ürdün ile tercihli ticaret antlaşması yapmıştır (Kurtbağ, 2003: 77).
1990 yılına kadar uygulanan Global Akdeniz Politikası, Akdenizli ülkelerle olan siyasi
ve güvenlik alanındaki birliğini kapsamadığı için AET, bu konuya da çözüm bulmak amacıyla
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revizyona gitmiştir. Çünkü 1980’li yıllarda AET’nin İspanya ve Portekiz ile yaşadığı
derinleşme ve genişleme, ilerleyen dönemlerde Komünist bloğun dağılması, Güney
Akdeniz’deki pek çok ülkede krizlerin patlak vermesi, ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması
gerektiğini ortaya çıkarmıştır (Paydak, 1999: 269). Bunu sağlamak için de Yenilenmiş
Akdeniz Politikası hayata geçirilmiştir.
Yenilenmiş Akdeniz Politikası, Soğuk Savaş sonrasında AB’nin ABD’den daha
bağımsız politikalar izleme arzusuyla oluşturulmuştur (Aksu, 2007: 10). Bu politikada,
Akdeniz bölgesinin, topluluğun güvenliği için ekonomik ve sosyal gelişimine vurgu yapılmış
ve ikili ilişkilerden çok AT-Akdeniz ülkeleri arasında yatay bir ilişki kurulması
düşünülmüştür (Balkır, 2007: 13-15; T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,
2002: 70). Bunun yanında, ilişkilerin, işbirliğinin enerji, ulaşım, insan hakları, çevre sorunları
ve telekomünikasyon gibi alanlara da yayılması önerilmiştir (Çeşmecioğlu, 2003: 18-19;
Kahraman, 2008: 1731-1742).
Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 1991’de imzalanan Maastricht Antlaşması (AB
Antlaşması) ile isim ve yapı olarak değişim geçiren topluluğun Akdeniz ülkeleriyle olan
ilişkileri de değişmeye ve gelişmeye devam etmiştir (Akçay, Argun ve Akman, 2011: 117131). Maastricht Antlaşması ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nı da oluşturmaya başlayan
AB, Akdeniz ülkelerinin stratejik önemine vurgu yapmış ve bölgede güçlü bir barış ve istikrar
alanı oluşturulması gerektiğini bildirmiştir (Aksu, 2007: 11).
AB, güvenlik ve sosyal istikrar bakımından coğrafi bağlarla bağlı olduğu Akdeniz
bölgesinde yasa dışı göçü durdurmak, Batı çıkarlarını tehdit edecek hükümetlerin Akdenizli
ülkelerde güçlenmesini önlemek ve dışarıdan müdahale gerektirecek iç çatışmaların Akdeniz
bölgesine sıçramasına mani olmak için 1995’te Barselona’da Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nı
kuran Barselona Deklarasyonu’nu kabul etmiştir (Balkır, 2007: 15).
Bu anlamda çalışmamız Barselona Sürecini ve bu süreç içinde, AB’nin Ortadoğu ve
belki de dünya için önemli bir devlet olan İsrail ile olan ilişkisi ele alınacak daha sonra da
Barselona Süreci’ne ilişkin genel bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Çalışmamız, sonuç ve
kaynakça ile son bulacaktır.
I.

Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ve Barselona Süreci

Barselona Süreci’ne giden yolun ilk izlerini 1992 yılında Lizbon’da yapılan Avrupa
Zirvesi’nde görmek mümkündür. Bu zirvede Mağrib ülkeleriyle Serbest Ticaret Bölgesi
4
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kurulması kararlaştırılmış ancak Cezayir’deki iç savaş ve Libya’ya uygulanan yaptırımlar
nedeniyle başarıya ulaşamamıştır (Uzun, http://www.anadolu.edu.tr, 2011).
Haziran 1994’te Korfu’da toplanan Avrupa Zirvesi’nde Komisyondan Essen’de
görüşülecek olan AB’nin Akdeniz Politikasıyla ilgili genel değerlendirmelerin yapılmasını
istemiştir (Güler, http://www.izto.org.tr, 2011).
26-27 Haziran 1995’te Fransa’nın Cenevre şehrinde, AB ve Akdeniz ülkeleri arasında
işbirliği ve ortaklığı sağlama kararı alınmıştır ( Dündar, 2007: 110; Denk, 1999, 195-206;
Ağca, 2006: 157-173). AB-Akdeniz ülkeleri arasında, belki de çığır açan bir gelişmeye yol
açan Barselona Deklarasyonu, İsrail dahil on iki Akdeniz ülkesi (Cezayir, Kıbrıs, Mısır,
Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Suriye, Tunus, Türkiye, Filistin) ile on beş AB üyesi arasında 2728 Kasım 1995’te, İspanya’nın Barselona şehrinde imzalanmıştır (Calleya, 2009: 49-70;
Martin, Byrne and Poulsen, 2004: 307-318).
Konferansa katılan taraflar, gelecekteki ilişkilerini dayanışmaya dayalı bir işbirliği
içinde sürdürme ve ortaklık nedeniyle çok taraflı ve sürekli ilişkiler yürütme kararı
almışlardır. Bu işbirliği, daha önce yapılmış ikili ilişkileri tamamlayıcı nitelikte olacak ve
önceden barış, güvenlik, kalkınma için yapılan faaliyetlerin yerini de almayacaktı (Aksu,
2007: 12; Lamont, http://www.iehei.org, 2011).
Akdeniz Bölgesi’nde diyalog, değişim ve işbirliğini sağlayacak Barselona Süreci iki
belgeden oluşmaktadır. Birinci belge Barselona Bildirgesidir. İkinci Belge ise Çalışma
Programıdır(Lamont, http://www.iehei.org, 2011). Barselona Bildirgesi ile Avrupa-Akdeniz
İlişkileri üç sütuna oturtulmuştur (Ekşi, http://www.tasam.org, 2011; Biçer, 2003: 397-418).
Birincisi ortak barış ve işbirliği oluşturulması amacıyla siyasal ve güvenlik alanlarında
ortaklık, ikincisi ekonomik refah bölgesi oluşturmak amacıyla ekonomik ve mali ortaklık,
üçüncüsü de insan kaynakları, kültürleri ve ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla sosyal,
güvenlik ve insani boyutlarda ortaklıktır (Del Sarto, 2003: 27-58; Liotta, 2001: 33-61;
Montanari, 2007: 1011-1040). Çalışma Programı ile de, Barselona Bildirgesi’ndeki hedeflerin
yerine getirilmesi için gerekli planlamayı kapsamaktadır(Lamont, http://www.iehei.org,
2011).
Bununla birlikte, bu deklarasyon ile ortaklığın temel hedeflerinden biri olarak 2010
yılına kadar Akdeniz bölgesinde bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulması düşünülmüştür
(Harpaz, 2008: 391-418). Bu amaçla ikili ve bölgesel nitelikte proje ve programların MEDA
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(Mediterranean Economic Development Area) kapsamında desteklenmesi kararı alınmıştır
(T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2007: 84; Arık, 2010: 46).
Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Parlamentosuna sunulmak üzere 19 Şubat
1997’te kabul ettiği bir bildiride, Barselona Süreci ile temelleri atılan Avrupa-Akdeniz
Ortaklığı’nın on beş ayını değerlendirerek 15-16 Nisan 1997’de Malta’da yapılan İkinci
Avrupa-Akdeniz Dışişleri Bakanları Konferansı için önemli ilkeler kabul etmiştir (Başak,
2008: 83-84; Berber, 2009: 63).
Nisan ayında tartışılan bu konular, 17 Haziran 1997’de yapılan Amsterdam Zirvesi’nde
oldukça olumlu karşılanmış ve ortaklığı geliştirmek amacıyla Serbest Ticaret Alanı oluşturma
yönündeki ilerlemeyi de uygun bulmuştur (Aksu, 2007: 15).
15-16 Nisan 1999’da Stuttgart’ta yapılan Üçüncü Avrupa-Akdeniz Konferansı’nda,
bölge içi işbirliğine ve diğer sürdürülen faaliyetlere sivil toplum örgütlerinin katılımını
genişletmek için Barselona Konferansı’nda üç başlık altında toplanan işbirliği alanlarına yeni
bir ivme kazandırılması kararı alınmış ve 15-16 Kasım 2000’de Marsilya’da yapılan
Dördüncü Avrupa-Akdeniz Dışişleri Bakanları Konferansı’nda bu alanlar tartışılmıştır
(Karluk, 2003: 268-269; Lamont, http://www.iehei.org, 2011).
A. Siyasi Diyalog ve Güvenlik
Konferansa katılan ülkeler, Akdeniz bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın
benimsenmesi için güçlü ve düzenli bir siyasi diyalogun sürdürülmesi gerektiği ve şu
kararlara uymayı kabul etmişlerdir:
•

Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer bölgesel ve

uluslararası antlaşmalara bağlı kalma
•

Birbirlerinin siyasal, ekonomik, adli, sosyo-kültürel sistemlerinin, hukuk devleti

niteliklerinin ve demokrasilerinin gelişmesine katkı sağlamak
•

İnsan hakları ve temel özgürlüklere bağlı kalma ve bunların meşruluğunun

sağlanmasına yardım etmek
•

Diyalog yoluyla, insan hakları, özgürlükler, yabancı düşmanlığı gibi konularda bilgi

akışını sağlama
•

Toplumda çeşitlilik ve çoğulculuğu sağlayarak ırkçılığa engel olma

•

Birbirlerinin egemenlik haklarına saygı gösterme
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•

Birleşmiş Millet Şartı ve Uluslararası Hukuk’un toprak bütünlüğü kurallarına uygun

olarak halkların kendi kendilerini yönetmelerine ve kanun önünde eşitliklerine saygı gösterme
•

Anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne karşı güç

ve tehdit kullanmama
•

Terörizmi önleme, mücadele etme ve işbirliği yapma

•

Organize suçların ve uyuşturucu kaçakçılığının artıp çeşitlenmesini önleme

•

Ortadoğu’yu toplu imha silahlarından arındırarak gerekli önlemleri almak

•

Meşru müdafaanın gerektirdiği askeri kapasitenin üstünde silah kullanmama

•

İyi komşuluk ilişkilerinin zedelenmemesini kararlaştırıp, bu amaçlara yönelik Avrupa-

Akdeniz Paktı oluşturmayı kabul etmişlerdir (Karluk, 2003: 269-270).
Bununla birlikte, sürece dahil olan devletler, ortak bir refah bölgesi oluşturmak için,
dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı amaçlamışlardır. Borç sorunu
gibi bazı sorunların üstesinden gelmek için belli başlı bazı hedefler belirlemişlerdir.
Bunlardan birincisi Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasıdır. Buna göre katılımcılar, 2010 yılına
kadar Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde kademeli olarak kurulacak ve ticaretin
önemli bir bölümünü kapsayacak bir serbest bölge oluşturacaklardır (http://www.dtm.gov.tr,
2011). Bu bölgede şu hedefleri gerçekleştireceklerini düşünmüşlerdir:
•

Mamul ürünlerin ticaretinde uygulanan her türlü engeli, ortaklar arasında yapılacak

görüşmelerle kademeli olarak kaldırmak
•

Geleneksel ticaret hareketleri ve GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

çerçevesinde yapılan görüşmelerde varılan sonuçlara uyularak tarım ürünleri ticaretini,
taraflar arasındaki pazarlara tercihli ve karşılıklı olarak serbestleştirmek
•

Yerleşim hakkını da kapsamak üzere hizmetlerin serbest dolaşımını GATs (General

Agreement on Trade in Services) kuralları uyarınca kademeli olarak sağlamaktır (Karluk,
2003: 270).
B. Ekonomik ve Mali Konular
Tartışılan konuların ikincisi olan Ekonomik İşbirliği ve Diyalog’u hususunda şu
konularda karara varmışlardır:
•

Ekonomik kalkınmanın, yatırımın temelini oluşturan yurt içi tasarrufun ve yabancı

yatırımcıların desteklenmesi ve yatırımcılara yönelik engellerin kaldırılması
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•

Ticareti kendi aralarında geliştirmek için gönüllülük esasına dayalı bölgesel işbirliğinin

serbest ticaret bölgesi kurulmasına katkı sağlayacağı
•

Uygun

yasal

ortam

sağlanarak

işletmelerin

anlaşma

yapmalarını,

sanayi

modernizasyonunu sağlayabilmelerini desteklemek ve KOBİ’lere yönelik teknik destek
programını uygulamak
•

Enerji sektörünün Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’ndaki biçimlendirici rolünün kabul edilip

işbirliğinin genişletilerek enerji politikası hususunda derinleşme ve genişlemeyi sağlamak
•

Tarımı modernize edip yeniden yapılandırarak kırsal kesimin gelişmesini sağlamaktır

(http://ec.europa.eu, 2011).
Mali İşbirliği hususunda ise Taraflar Serbest Ticaret Bölgesi’nin sağlanmasıyla AvrupaAkdeniz Ortaklığı’nın gelişeceğine, rekabetin sağlanacağına ve bunu sağlayacak mali
yardımın da artacağına vurgu yapmışlardır (Uzun, http://www.anadolu.edu.tr, 2011;
Chevallier and Freudenberg, 2001: 72).
Bunları sağlamak için AB, kendi bünyesinden MEDA Programı kapsamında mali
yardım yapmakta, Avrupa Yatırım Bankası da kredi tesisinde bulunmaktadır. AvrupaAkdeniz Ortaklığı’nın temel mali aracı olan MEDA Programları (MEDA I, MEDA II), AB
üyesi olmayan Akdeniz ülkelerine sosyal ve ekonomik reformlarına yönelik çalışmalarında
katkı sağlamaktadır (http://ec.europa.eu, 2011; Uzun, http://www.anadolu.edu.tr, 2011).
Avrupa Birliği Komisyonu, 20 Ekim 1999’da 2010 yılına kadar Avrupa-Akdeniz
Serbest ticaret Bölgesi’nin kurulması için MEDA tüzüğünün değişmesine yönelik tasarıyı
kabul etmiştir. MEDA II olarak bilinen bu tasarı, tüzüğü tamamlayıcı nitelikte değişiklikler
getirmiştir. Bu çerçevede karar-alma sürecinin PHARE (Poland and Hungary: Assistance for
Restructuring Their Economies) ve TACİS (Technical Aid to the Commonwealth of
Independent States) programlarında ilgili süresine uyumlu olması önerilmiş, karar-alma
sürecinin kolaylaştırılıp kısaltılmasının programı daha da geliştireceği düşünülmüştür
(Karluk, 2003: 270, Özgür, http://www.idec.gr, 2011).
1995-1999 yıllarını kapsayan MEDA I için AB bütçesi 4685 Milyon Euro ayırmış,
bunun 3435 Milyon Euro’sunu ikili ortaklık projesine kalanını ise bölgesel işbirliği için
kullanmaya hazırlamıştır (Karluk, 2003: 274-275).
2000-2006 yıllarını kapsayan MEDA II içinde ise AB 5350 Milyon Euro ayırmıştır. Bu
fonlarla barış ve kararlılık sağlanıp serbest ticaret alanı oluşturulabileceği düşünülmüş, ayrıca
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çevre, enerji, kaçak göç, sanayi alanında işbirliği, iletişim gibi konularda işbirliği yapılacağı
planlanmıştır (Dersan, 2006: 49).
C. Sosyal, Kültürel ve İnsani Konular
Sosyal Kültürel ve İnsani Konularda ise, konferansa katılanlar, Akdeniz kültür ve
uygarlığının bilinmesi, kültürlerarası diyalogun sağlanması, insani, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler sağlanıp insanlar arasındaki yakınlaşmanın ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini
vurgulamış ve şu ilkeleri gerçekleştirme kararını almışlardır:
•

Kültür ve dinler arasındaki karşılıklı diyalogun sağlanması için medyanın önemli bir

rol oynayacağı
•

Nüfus artışının ekonomik kalkınmayı sağlayacak programları önlediği

•

Göçün taraflar arasındaki ilişkileri etkilediği ve göçün önlenmesi için gerekli işbirliğinin

yapılması gerektiği
•

Terörizmle daha aktif mücadele etmek için işbirliğini sağlamak ve uyuşturucu

kaçakçılığı, uluslararası suçlar ve rüşvetle mücadele için gerekli önlemleri almanın gerekli
olduğu
•

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi hareketlere karşı kararlı mücadele etmek ve

işbirliğinin önemli olduğudur (Efegil ve Musaoğlu, 2008: 165-174; Schafer, 2007: 333-352).
Barselona Süreci’ne taraf ülkeler, belirlenen bu hedeflerin uygulanması için bir çalışma
programı yapmış ve uygulamaları denetlemek için “Barselona Süreci Avrupa-Akdeniz
Komitesi” oluşturulması kararını almışlardır (Dersan, 2006: 51). Buna göre, AB Troika
üyeleri ve her Akdeniz ülkesinden bir temsilcinin katılımıyla oluşan komite, düzenli
aralıklarla toplanacaktır. Bu toplantılar, Dışişleri Bakanları toplantısı için bir ön hazırlık
niteliği taşıyacak ve Barselona Süreci’nin gelişimini ve programın işleyişini denetleyecektir
(Karluk, 2003: 272-273). Ayrıca, bu komitenin yanında AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile
AB üyesi olan ve olmayan Akdeniz ülkelerinin Ekonomik ve Sosyal Konseyleri, Barselona
Konferansında

desteklenen

işbirliğinin

izlenmesiyle

görevli

bir

Çalışma

Grubu

oluşturmuşlardır (Dersan, 2006: 51-53). Komite ve dönüşümlü olarak iki milli Konsey’den
oluşacak Grup, ilgili kuruluşlarla teması sağlamak, yıllık bir zirve oluşturmak ve çalışmaları
koordinasyonla görevlendirilmiştir (Karluk, 2003: 273).
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın beşinci yıl dönümünde Avrupa Komisyonu, Barselona
Antlaşması’nda atılan adım ve konulan hedeflere ne kadar ulaşıldığını belirlemek için 6 Eylül
9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

2000’de bir bildiri yayınlamıştır. Bildiri’de AB’nin Doğu ve Güney Akdeniz’deki ülkelerle
ilişkileri güçlendirmesi için alınması gereken önlemler yer almış ve bu beş yıllık sürede AB
ile Akdeniz ülkeleri arasında bir işbirliğinin yakalandığı görülmüştür (Karluk, 2003: 275).
Fakat söz konusu hedeflere ulaşmaya çalışırken Ortadoğu Barış Süreci’ndeki zorluklar
gibi sorunlarla da karşılaşılmıştır. Ayrıca bazı Akdeniz ülkelerinin ekonomik geçiş sürecinde
gerekli reformları yapmakta çekingen davranması nedeniyle bu ülkeler, ortaklığın
yükümlülüğünü tam olarak yakalayamamıştır. Bu yüzden başlangıçta hedeflenen ticaret çok
yol alamamıştır (Karluk, 2003: 275). Bunun için Ortaklık Antlaşmalarının Hızlandırılması,
Ticareti Teşvik Etmek İçin Yeni Önlemlerin Geliştirilmesi, MEDA Programı Altında İşbirliği,
İnsan Hakları, Ortaklığın Bilinçlerde Yükseltilmesi İçin Bir Program Geliştirilmesi ve Siyasi
ve Güvenlik Konularında İşbirliğine İlişkin Taahhütlerin Yenilenmesi konularında çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır (http://www.ikv.org.tr, 2011).
ABD’de 11 Eylül 2001 yılında gerçekleşen terör saldırıları, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı
açısından da bazı uyarımlara neden olmuştur. Saldırılar sonrası oluşan koşullar, iki mesele
üzerine odaklanan bir ortaklığa ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bunlardan birincisi, önleyici ve
çok taraflı güvenlik stratejisi oluşturmak, ikincisi ise, Güney Akdeniz ülkeleri ile ilişkileri
derinleştirmektir (Sicim, 2006: 49; Pace, 2004:292-309). Bu anlamda İsrail ve diğer bölge
ülkeleriyle terörizmi önlemek için ilişkiler aynı düzeyde devam etmiştir (Pace, Stavridis and
Xenakis, 2004: 75-92).
Bu gelişmelerle birlikte İspanya’nın dönem başkanı olduğu sırada ilişkilere yeni bir
ivme kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda 22-23 Nisan 2002’de Valencia’da yapılan
Beşinci Avrupa-Akdeniz Konferansı’nda “Valencia Eylem Planı” kabul edilmiştir. Plan
kapsamında siyasi ve güvenlik alanlarında bir ilerleme kaydedilemese de ekonomik konularda
Avrupa Yatırım Bankası’ndan Akdeniz ülkelerine sağlanan kredilerin artırılması kabul
edilmiştir (Kurtbağ, 2003: 86-87).
Avrupa Komisyonu, 11 Mart 2003’te “Daha Geniş Bir Avrupa-Komşuluk: Doğu ve
Güney Komşularımızla İlişkilerimiz İçin Yeni Çerçeve” isimli bir bildiri yayınlayarak AB’nin
komşularıyla ilişkilerini daha fazla geliştirmesi gerektiği ve AB’nin çatışma önleyici bir
sorumluluk alması gerektiğini vurgulamıştır (Hatipoğlu, 2005: 95-108). 12 Mayıs 2004’te de
politikanın temel metni sayılabilecek “Avrupa Komşuluk Politikası Strateji Belgesi” kabul
edilmiştir (Gezer, http://www.izto.org.tr, 2011).
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Barselona Süreci’nin 10. yılında 27-28 Kasım 2005 tarihinde, İngiltere Başbakanı Tony
Blair başkanlığında, Barselona’da toplanan AB ülkeleri ile Akdeniz ortaklarının arasındaki
zirve toplantısı yapılmıştır. Zirve, hükümet başkanları düzeyinde olduğu için ayrı bir öneme
sahiptir. Ancak toplantıya sadece Türkiye ve Filistin hükümet başkanları gelmiş diğer ülkeler
alt düzeyde heyetlerle temsil edilmiştir. Bu nedenle zirve, AB ve Akdeniz ortakları arasında
yeni bir dönemi başlatmaktan uzak olduğu için büyük hayal kırıklığı yaramıştır (Baylas,
http://www.bbc.co.uk, 2011).
AB’nin 1990’larda attığı büyük adımlara, geliştirdiği politikalara, tek başına kendi
kimliğini kazanmaya çalışmasına ve bunu başarmasına rağmen, AB’nin Akdeniz Politikası ya
da özel anlamda Barselona Süreci istenilen sonuca ulaşılmamıştır. Çünkü, 2010’a kadar
Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulması düşünülse de hayata geçirilememiş, planlanan maddi
yardımların çok küçük bir kısmı gerçekleştirilebilmiş, Cezayir ve Filistin gibi yerlerde
kargaşa devam etmiş, göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi temel önemli sorunlara çözüm
bulunamamış hatta sorunlar, kimi zaman artarak devam etmiştir(Güler, http://www.izto.org.tr,
2011).
Bütün bunlara ilave olarak, Kuzey, Güney ve Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki farklılık
AB-Akdeniz ilişkilerinde temel sorun olarak kalması da Barselona Süreci’nin olumsuz
sonuçlanmasının nedenleri arasında sayabilmek mümkündür. Bugün baktığımızda, Akdeniz
kuzeyindeki Avrupa ülkeleri, demokratik sistemlerini evrensel hukuk kuralı çerçevesine
koymuş ve ekonomik kalkınma düzeylerini standartların üstüne taşıyabilmiş durumdadır.
Buna karşılık, Güney’deki ve Doğu’daki Cezayir, Tunus, Mısır, Suriye gibi pek çok devlet ise
otoriter rejimle yönetilmekle birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyleri de Avrupa
standartlarının epey gerisinde kalmıştır(Erhan, 2010: 70-72).
Bu olumsuz sonuç ve yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle 2008’de, Fransa Cumhurbaşkanı
N. Sarkozy tarafından önce “Akdeniz Birliği” olarak isimlendirilen ve aldığı eleştiriler
yüzünden “Akdeniz İçin Birlik” adını taşıyan yeni bir sürece başlanmıştır (Güler,
http://www.izto.org.tr, 2011).
II. Barselona Süreci Kapsamında İsrail ile İlişkiler
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı fikri, AB ile İsrail arasında ikili antlaşmalar yapılırken ortaya
atılmıştır. Başlangıçta, sürece soğuk bakan İsrail, Barselona Süreci’nin başlamasıyla birlikte
çok önemli, aktif bir rol oynamıştır (Tovias, 2003: 214-232; Herman, 2006: 371-394). İsrail,
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AB üyesi ve AB’ye aday Akdeniz ülkeleri de dahil pek çok ülkeden farklı ve gelişmiş bir
yapıya sahip olduğu görülmektedir. 2004 verilerinde, İsrail’in dünyanın yirmi altıncı ihracat
yapan yirmi üçüncü ithalat yapan ülkesi olması bunun en önemli göstergesidir(Escribano,
http://www.uned.es, 2011). İsrail, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ile sadece coğrafik olarak değil
ekonomik, politik ve kültürel açıdan da bölge ülkeleriyle yakınlaşacağını ümit etmiş ve
ilişkileri geliştirmek istemiştir (Tovias, 2003: 214-232).
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı açısından AB ile İsrail ilişkileri, Barselona Süreci’nden
öncesine gitmektedir. İlişkiler, 1964 yılında yapılan “Ticari İşbirliği Antlaşmaları” ile
başlamıştır. (Denk, 1999: 195-206; Miller, 2006: 642-664) Bunun sonrasında 1969’da İsrail
ve Lübnan ile “Topluluk Tercihli Ticaret Rejimi Antlaşması” yapılmış ve yola devam
edilmiştir (Karabulut, 2008: 1-18).
Topluluğun İsrail ve diğer ülkelerle ilişkileri benzerlik gösterse de, İsrail ile olan
ilişkilerde mali yardım, teknik, ticari ve tarımsal işbirliği konusunda tavizler de
görülmektedir. Fakat en büyük farklılık, 1975 yılında yapılan, İsrail ile AB arasında açıkça bir
Serbest Ticaret Alanı’nın oluşturulmasından söz eden “Ticari İşbirliği Antlaşması” ile ortaya
çıkmıştır (Bulut, 2005: 157; Harpaz, 2008: 391-418). Bu antlaşma sonrasında 1977’den
itibaren topluluk pazarına sanayi ürünlerini serbestçe sokan İsrail, belirlenen takvime göre
1985’te sanayi gümrüklerini kaldırmıştır (Bulut, 2005: 157).
Bununla birlikte 1989’da İsrail ile Topluluk arasında sanayi ürünlerini kapsayan Serbest
Ticaret Alanı oluşturulmuştur (Miller, 2006: 642-664; Lamont, http://www.iehei.org, 2011).
Barselona Süreci’nin başladığı 1995 yılında ise Fas, Tunus, İsrail ve AB arasında AvrupaAkdeniz Ortaklığı Antlaşması imzalanmıştır (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,
2007: 84). Bu antlaşma, İsrail ile AB arasındaki ikili ekonomik ilişkileri yönlendiren temel bir
belgedir. 20 Kasım 1995’te imzalanan antlaşmanın ticari konularını içeren kısmı 1996 yılında
geri kalan konular ise 1 Haziran 2000’de yürürlüğe girmiştir (http://www.eu-del.org.il, 2011;
Harpaz, 2008: 391-418).
1995 yılında yapılan antlaşma, 1975 yılında yapılan “AT-İsrail İşbirliği Antlaşması” nın
yerini almıştır (Del Sarto, 2007: 59-75). Antlaşma ile beraber, ikili ilişkileri sıkılaştırmak ve
geliştirmek amacıyla AB-İsrail İşbirliği Konseyi ve AB-İsrail İşbirliği Komisyonu
kurulmuştur. Konsey ve Komisyon, ikili ilişkilerle ilgili hemen hemen her konuyu ele almakta
ve düzenli aralıklarla toplantılar yapmaktadır (http://www.eu-del.org.il, 2011).
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Haziran 1997’de ise, “Avrupa-İsrail Diyalogu” başlatılarak, çalışma grupları(mal ve
hizmetlerin ve insanların dolaşımı, Gazze Havaalanı ve Limanı, İktisadi ve Mali Konular,
İşgücü ve Orta ve Uzun Dönemli Ekonomik İmkanlar) oluşturulmuş ve İsrail ve Filistin
arasındaki ekonomik ilişkilerin, kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu diyalog, Filistin
mal ve hizmetlerinin dolaşımı ve Filistinlilerin İsrail’de iş bulmaları imkanı sağlanmış ve
Gazze Havaalanı’nında açılması desteklenmiştir(http://www.consilium.europa.eu, 2011).
1998 yılında, AB İsrail’den Filistin ile olan ilişkileri normalleştirmesini en azından
sınırlamaların kaldırılması konusunda baskı uygulamıştır. AB İsrail’den Filistin’e ihraç edilen
malların durdurulmaması hususunda ısrar etmiştir (Lamont, http://www.iehei.org, 2011).
Gene aynı içinde İsrail yetkililerinin Brüksel’i ziyareti sırasında, Avrupalı diplomatlar, İsrail’i
bu konuda eleştirmiş ve İsrail’de üretilen malların AB’de neden “İsrail Yapımıdır” etiketi
altında illegal olarak piyasaya sürüldüğü konusunda bir rapor istemişlerdir(Lamont,
http://www.iehei.org, 2011).
1999 yılında, AB’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Miguel Moratinos, AB-İsrail
ilişkilerinin gelişmesi için çaba sarf etmiş ve AB Bölgesel Kalkınma Programlarından
İsrail’in hariç tutulmaması gerektiğini ifade etmiştir (Lamont, http://www.iehei.org, 2011).
Mayıs 2000’de ise, İsrail ve AB arasında, İsrail laboratuarları tarafından üretilen
tarımsal, kimyasal ve yiyecek maddelerinin AB standartlarında olmasını sağlayacak olan “İyi
Laboratuar Uygulamaları Antlaşması” imzalanmıştır (Tovias, 2003: 220; Herman, 2006:
371-394). Bunun yanında İsrail, gelişmişlik düzeyi diğer bölge ülkelerinden iyi olduğu için
MEDA kapsamında çok fazla yardım alamadığından Haziran 2000’de, Avrupa Yatırım
Bankası ile bir “Çerçeve Antlaşması” imzalamıştır(Lamont, http://www.iehei.org, 2011).
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’na hız kazandırmak için Avrupa Komşuluk Politikası’nın
tasarlayan AB, İsrail ile ilişkilerde de 2004 Aralık ayında AB-İsrail Eylem Planı’nı kabul
etmiştir (Herman, 2006: 371-394; Susan and Charles, http://www.adalah.org, 2011). Plan,
İsrail’in AB politikaları ve programlarından haberdar olmasını ve politikalarını bu yönde
geliştirmesini amaçlamaktadır. Bunun yanında terörle mücadele, silahsızlanma, dinsel ve
kültürel konularda diyalogun geliştirilmesi ve taşıma, ticaret, çevre gibi konularda işbirliğini
de öngörmektedir (Eskinazi, http://www.salom.com.tr, 2011; Martin, 2009: 239-245; Harpaz,
2008: 391-418). Eylem Planı çerçevesinde 2005 Mart ayında Kudüs’te iki alt kurul toplanmış
ve politik işbirliği, ortak değerlere bağlılık, demokrasi, insan hakları, endüstri, ticaret, iç
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pazar, adalet, araştırma, eğitim, vergilendirme, enerji, taşımacılık gibi konular görüşülmüştür
(Eskinazi, http://www.salom.com.tr, 2011; http://www.legalisplatform.net, 2011; Herman,
2006: 371-394; Del Sarto, 2007: 59-75).
İsrail gerek ekonomik ve ticari gerekse oysal ilişkiler bakımından AB üyesi ülkelerle
çok yakın ilişki içerisindedir. Zaten AB ile imzalana Serbest Ticaret Antlaşması da bunun
önemli bir göstergesidir. Bununla beraber, İsrail gelişmiş ekonomik düzey bakımından
Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir düzeyde olduğu için MEDA’nın
ikili mali işbirliği fonlarından neredeyse hiç faydalanamamaktadır (Çeşmecioğlu, 2003: 105).
AB, İsrail’in başlıca ticari ortağı durumundadır (Hollis, 1994: 118). AB, İsrail’in en
fazla ithalat yaptığı ticari ortağı olmanın yanında İsrail için de en büyük ihracat pazarı
durumundadır (Harpaz, 2008: 391-418). Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ya da Barselona süreciyle
birlikte ilişkilerin daha da geliştiğini söylemek mümkündür. 1998 yılında İsrail ve AB
arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında, İsrail’in toplam ihracatının %30.9 (7.8 milyar$),
toplam

ithalatının

ise

%48.5

(13.3

milyar

$)

olduğu

görülmüştür

(Lamont,

http://www.iehei.org, 2011). 2001 yılını verilerine bakıldığında ise, İsrail’in genel ihracatı
içinde AB’nin payı %31 iken ithalattaki payı %41 civarındadır (Çeşmecioğlu, 2003: 106107). AB’nin İsrail’deki yatırımları ise 2000 yılında 775 milyon Euro iken 2001 yılında 236
milyon Euro olmuştur. Bununla birlikte, 2003 yılının ilk dokuz ayında AB’nin İsrail’e toplam
ithalatı

6486

milyar$

iken

İsrail’in

AB’ye

ihracatı

3837

milyar$

olmuştur

(http://europa.eu.int, 2011).
Barselona Süreci’nde İsrail-AB ikili ilişkileri ekonomik boyut dışındaki alanlarda da
artan biçimde devam etmiştir. 30 Ekim 2003’te İsrail Elektrik Birliği ve Filistin Dağıtım
Şirketi arasında elektrik satışlarını düzenlemek ve elektrik satın alımı amacıyla AB
himayesinde, İsrail ve Filistin arasında bir antlaşma imzalanmıştır (Karabulut, 2008: 214232). Bunun yanında İsrail, AT Araştırma ve Teknolojik Gelişme Çerçeve Programı’na
katılan Avrupalı olmayan tek ülke olma özelliğine sahiptir (http://europa.eu.int, 2011).
Bunların dışında İsrail, üniversitelerinin daha gelişmiş bir network ağıyla donatılması ve
daha yüksek bir eğitim kalitesi sağlamak için yeniden yapılanmaları amaç edinen TEMPUS (
Projelerine ve üçüncü ülkelerden burslu öğrenci kabul eden Erasmus Programına da
katılmaktadır (Karabulut, 2008: 214-232).
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Tüm bu örneklerde de görüldüğü gibi, Topluluk ve İsrail arasındaki ikili ilişkiler hemen
her alana yayılmıştır. Bu anlamda, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın ekonomik ve sosyal
boyutunun istendiği şekilde işlediğini, ilerlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bu,
siyasi anlamda da aynı başarının sağlandığı anlamına gelmemelidir (Karabulut, 2008: 214232). Bunun temel sebebi, Arapların, AB’nin bölgede bölgesel sorunlarda daha aktif rol
oynamalarını istemeleri ancak AB’nin İsrail ile ilişkilerini tamamen koparmaması ve İsrail’e
daha fazla taviz verilmesi, bir anlamda Arapların tabiriyle AB’nin ikili oynamasıdır (Nadal,
2003: 30).
Sonuç
Kendisini geliştirmek, daha fazla atılım yapmak için çaba sarf eden Avrupa Birliği için
Akdeniz Hattı oldukça önemli bir yer edinmiştir. Avrupa’nın denizle ayrılmış bir parçası
olarak kabul edilen Akdeniz ticari ve ekonomik olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği açısından
da önemli bir durumdadır. Bu anlamda özellikle 1960’larda Akdeniz ülkelerinin
bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte, Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ciddi
anlamda başlamıştır. Akdeniz havzası sahip olduğu farklı kültürler, siyasi rejimler, ekonomik
ve sosyal yapılar ve farklı kalkınmışlık seviyesine sahip devletlerin olması sebebiyle AET’nin
birincil dış politikaları arasındaki yerini almıştır.
Global Akdeniz Politikasıyla kendisini gösteren bu eylem Yenileştirilmiş Akdeniz
Politikası ve Barselona Deklarasyonu ile ortaya çıkan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ile devam
etmiştir.
Barselona Süreci öncesi ve sonrasında Akdeniz ülkeleriyle ikili pek çok antlaşma
yapılmıştır. Buradaki amaç, Akdeniz ülkelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, politik anlamda
kalkınmasını ve bölgedeki mevcut sorunların bitirilmesi ve bölge ülkeleri arasında işbirliğini
sağlamak olmuştur.
Zaman içinde, değişen uluslararası konjonktür nedeniyle bölge ülkeleri ile ilişkileri daha
da sağlam bir zemine taşımak için 2004’te, Barselona Süreci’ni tamamlayıcı bir unsur olarak
Avrupa Komşuluk Politikası ortaya çıkmıştır. Avrupa Komşuluk Politikasıyla ekonomik
diyalog oluşturmanın yanında politik, sosyal, kültürel diyalogu da oluşturulmak istenmiş
böylece diğer bölge ülkeleriyle tam anlamıyla bir entegrasyon sağlanmak istenmiştir.
Barselona Süreci’nin olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte 2007’de yeni bir fikir
dillendirilmeye başlamıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin ortaya attığı, başlangıçta
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Akdeniz Birliği olarak isimlendirilen fakat daha sonra aldığı eleştiriler nedeniyle Akdeniz İçin
Birlik adını alan ve 2008’de başlayan süreç, Global Akdeniz Politikası ve Yenileştirilmiş
Akdeniz Politikası ile temelleri atılan ve Barselona Süreciyle filizlenen bölge ülkeleriyle
ilişkileri daha da geliştirip olgunluğa erişmesini sağlamaya yönelik olarak düşünülmüştür.
Ancak Barselona Süreci’nin olumsuz sonuçlanması, yeni oluşturulan politika için ancak 2 yıl
sonra, gecikmeli olarak toplanılması, hem AB’nin hem de bölge ülkelerinin sürece ve
ilişkilere çok da heveslerinin kalmadığını göstermektedir.
Bununla birlikte, bölge ülkeler içinde, diğer ülkelerden daha ileri bir gelişmişlik
seviyesinde olması, genel olarak Batı özel olarak da AB’ye yakın hatta bazı üye ülkelerden
üstün seviyede olması ve Batı ile güçlü ilişkileri bulunması nedeniyle İsrail’in bu süreçte
önemli bir yeri bulunmaktadır. Başlangıçta sürece yanaşmak istemeyen fakat daha sonra
sürecin en önemli aktörlerinden biri olan İsrail, Avrupa Birliği için hem ekonomik, hem
sosyal ve kültürel hem de politik anlamda en önemli ortaklarından biri olarak yerini
korumaktadır. İsrail’in bu süreçte yer alması, AB-İsrail ilişkileri için önemli olduğu gibi,
Ortadoğu Barış Süreci için de önem arz etmektedir. Çünkü, İsrail’in Barselona Süreci’nde yer
alması bölge ülkelerinin İsrail ile önemli bir takım ilişkilere girmesine neden olacağından
Barış Süreci’ne de olumlu katkısı olacağı düşünülmüştür.
Barselona Süreci öncesi ve sonrasına bakıldığında, AB-İsrail ilişkilerinin hemen her
dönemde gelişme eğilimi gösterdiği görülmüştür. Özellikle 2004 yılında Avrupa Komşuluk
Politikası sonrası yapılan eylem planı ile ekonomik anlamda ikili ilişkilerde tam bir
bütünleşme sağlamak, politik anlamda İsrail’in Batı değerleri ve sistemine adapte olması,
terörle mücadelede işbirliği ve bölgede İsrail’in sorunlarını çözmek amaçlanmıştır. Süreç
içinde AB-İsrail ilişkileri hemen her konuda gelişmiştir. Bunun yanında İsrail, bölge
ülkeleriyle de ekonomik anlamda ilişkileri geliştirmiştir. Bu gelişmenin siyasi anlamda,
özellikle Ortadoğu Barış Süreci’ne de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ANKARA-KONYA YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA KONYA İLİ
YOLCULUK ZAMAN DEĞERİ

Murat DOĞAN∗
ÖZ
Son yıllarda Türkiye’de büyük ulaştırma sektörü yatırım projeleri hayata geçirilmiştir.
Bundan sonra da bu yatırımların devam edeceği anlaşılmaktadır. İstanbul Boğazı Tüp Geçit
(Marmaray) Projesi, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Ankara-İzmir, Ankara-Bursa vb
Yüksek Hızlı Tren Projeleri, Gebze-İzmir Otoyolu, 3.Boğaz Köprüsü olarak bilinen Kuzey
Marmara Otoyol Projesi ve Bölünmüş Yol Projeleri yapımı tamamlanmış veya yürütülmekte
olan projelerden bazılarıdır. Bu projelerin hepsinin ortak özelliği; kullanılan kaynaklar
açısından çok büyük ölçekli olmasıdır. Kamu kaynaklarının sınırlı olması kaynakların etkin
ve verimli kullanımı zorunlu kılmaktadır.
Çalışmanın amacı; ülkemiz ulaştırma sektörü fizibilite analizlerinde önemli bir faktör
konumundaki yolculuk zaman değerinin Konya ili temelinde belirlenmesidir. Yolculuk zaman
değeri, yolcuların, birim seyahat süresi tasarrufuna biçtiği parasal değerdir. Bu değer kişisel
olarak belirlenmekle birlikte araç içi zaman, araç dışı zaman, konfor ve güvenlik gibi birçok
değişkenin, bileşkesi şeklinde oluşmaktadır.
Çalışmada Konya’da yaşayan nüfusun ortalama yolculuk zaman değerleri, mevcut karayolu
ağı ve işletime girecek Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi temelinde ele alınmıştır.
Parasal değerlerle ifade edilemeyen etkilerin modellenmesinde dünyada yaygın olarak bilinen
‘İfade Edilen Tercihler Yöntemi’ kullanılarak Konya nüfusunu temsil eden ve tesadüfi olarak
seçilen bir örnekleme yönteminin gerektirdiği anketler tasarlanarak uygulanmıştır.
Bu anketlerde elde edilen verilerin gelişmiş istatistiksel yöntemlerle analizi ile Konya
nüfusunun farklı gruplarına ait yolculuk zaman değerleri tesbit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zaman değeri, ifade edilen tercihler, seçim modellemesi, ulaştırma tür
seçimi, sosyo-ekonomik fizibilite
PASSENGER TIME VALUE FOR KONYA PROVINCE IN THE CONTEXT OF
ANKARA-KONYA HIGH SPEED RAILWAY PROJECT
ABSTRACT
Recently, many transportation investment projects have been implementing in Turkey. And, it
seems they will continue to be implemented. Common characteristic of these projects is that
they are all very big scale projects in cost.
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Since sound and realistic modelling directly affetcts the result of the appraisals, modelling of
the effects of transportation projects is the most critical step of the appraisal to use public
resources efficiently.
Aim of this study is to determine the passenger value of time(VoT) of Konya Province, one of
the most inportant effects of the cost benefit analysis. Value of time is an economic value
people put on unit time savings. It should be analyzed on the sample chosen for study area
considering all of the characteristics of transportation mode and users.
Passenger VoT of the people living in Konya has been analyzed in the context of competing
modes. Stated preference concept, which is widely used in the world to monetize the effects
that cannot be expressed in monetary terms is used to design the questionnaire. They applied
to a random sample chosen to represent Konya population.
Data obtained from the questionnaires have been analyzed using statistical methods and VoT
of Konya population is determined.
Key Words: Value of time, stated preference, choice modelling, modal split, socio-economic
feasibility
1. GİRİŞ
Son yıllarda Türkiye’de büyük ulaştırma sektörü yatırım projeleri hayata geçirilmiştir.
Bundan sonra da bu yatırımların devam edeceği anlaşılmaktadır. Ankara-Eskişehir ve Ankara
-Konya Yüksek Hızlı Tren Projeleri ve Bölünmüş Karayolu Projelerinin büyük bölümü
tamamlanarak hizmete açılmıştır. İstanbul Boğazı Tüp Geçit (Marmaray) Projesi, Ankaraİzmir, Ankara-Bursa vb Yüksek Hızlı Tren Projeleri, Gebze-İzmir (Körfez Köprüsü Dahil) ve
Kamuoyunda 3.Boğaz Köprüsü olarak bilinen Kuzey Marmara Otoyol Projesi yürütülmekte
olan projelerden bazılarıdır. Bu projelerin hepsinin ortak özelliği kaynak kullanımı açısından
çok büyük ölçekli projeler olmasıdır.
Diğer yandan ülkemiz ulaştırma sektöründe genellikle ulaştırma sistemine bütünsel
yaklaşılmamaktadır. Bir başka deyişle, odaklanılan problemin çözümü için planlama
aşamasında bütün ulaştırma türleri gözetilerek mevcut işletme şartlarının değiştirilmesi ve
verimli hale getirilmesinden büyük ölçekli yapım alternatifine kadar tüm senaryoların
değerlendirilmesi yerine salt yeni ve büyük ölçekli ulaştırma projelerinin hayata geçirilmesine
yoğunlaşılmaktadır. Bunun sonucu ise çoğunlukla ciddi kaynak kullanımı veya büyük
yatırımlar gerektiren proje uygulamalarını getirmektedir.
Görüldüğü gibi ülkemizde çok büyük ölçekli ulaştırma projeleri planlanmakta,
programlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Ekonomik kaynakların sınırlı olması, bu büyük
yatırımların dikkatle planlanmasını elzem kılmaktadır. Bunun için yatırım kararı verilmeden
önce –en azından- uygulanmak istenen senaryoya ilişkin ekonomik analizlerin detaylı ve
gerçekçi yapılması büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde en yaygın ekonomik analiz yöntemi olarak faydamaliyet analizi kullanılmaktadır. Fayda maliyet analizi, bir proje ya da programın ekonomik
ömrü boyunca oluşacak maliyet ve faydaların (etkilerin) kaynağına bakılmaksızın paranın
zaman değeri de dikkate alınarak değerlendirildiği bir karar verme aracıdır.
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Fayda maliyet analizinde kaynakların sağlandığı veya ekonomik değerlerin etkidiği değişik
paydaşlar bulunmaktadır. Fayda maliyet analizinde tüm paydaşlara etkiyen fayda ya da
maliyetler (etkiler), yapım maliyetleri, bakım, onarım ve işletme giderleri, taşıt işletme
giderleri, zaman değeri, trafik güvenliği etkisi, çevresel etkiler (emisyon, görüntü ve gürültü
kirliliği), dolaylı ekonomik etkiler şeklinde özetlenebilmektedir.
Bu etkilerin doğru ve gerçekçi olarak modellenmesi, analiz sonucunu direkt olarak
etkilemekte ve fayda maliyet analizinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Söz konusu
etkiler, gelişmiş ülkelerde de, kesin ekonomik değerlerden nitel değerlendirilmelere varan
kesinlik spektrumunda ifade edilmektedir. Ülkemizde bu etkilerden bazılarının
modellenmesinde gelişmiş ülkelerdeki standartlara yaklaşılmıştır. Bazılarında ise yeteri veri
üretilmediğinden ve dünyada kullanılan bazı etki modellerinin çok detaylı ve bol miktarda
veri gerektirmesi nedenlerinden dolayı çeşitli aşamalarda varsayımlar kullanılmaktadır. Bu
durum sonucun doğruluğu konusunda şüpheler yaratmaktadır.
Bu çalışmanın amacı söz konusu etkilerden zaman değerinin dünyada nasıl modellendiğinin
araştırılarak –mümkünse- ülkemiz ulaştırma sektörü fizibilitelerinde kullanılacak zaman
değerinin ne olması gerektiği konusunda bir başlangıç değeri önermektir. Zaman değeri, birim
seyahat süresi tasarrufuna (SST) insanların biçtiği parasal değerin ifadesidir. Zaman değeri,
insanların ulaştırma tercihleri kapsamında araç içi zaman, araç dışı zaman (yürüme, bekleme
ve aktarma zamanları), konfor, güvenlik, cinsiyet, kişi başı veya hane halkı geliri, günlük
başlangıç-varış arası mesafe, normal seyahat süresi, normal hareket saati, varış noktasına arzu
edilen varış saati, varış noktasındaki gecikme toleransı, ulaştırma tür seçimi, araç
paylaşımlarının (car-pooling) kullanma sıklığı ve aracın kaç kişi ile paylaşıldığı gibi birçok
değişkenin, araştırma alanında alınan bir örneklem üzerinde analiz edilmesi gereken kapsamlı
bir konudur. Ayrıca ülkemiz, birçok farklı sosyo-ekonomik alt gruplarından insanın farklı
coğrafyada yaşadığı büyük bir alandır. Tüm ülkeyi temsil edecek bir zaman değerinin
önerilmesi ancak çok büyük zaman ve maliyet gerektiren bir çalışma sonucu ortaya çıkacaktır.
Dolayısıyla çalışmanın kapsamı, Konya nüfusunun Ankara-Konya koridoru kapsamında
çalışma süresi dışında gerçekleşen seyahatleri için zaman değerinin tahmini olarak
belirlenmiştir.
2. SEYAHAT SÜRESİ
AÇISINDAN ÖNEMİ

TASARRUFLARININ

EKONOMİK

FİZİBİLİTELER

Seyahat süresindeki azalmalardan kaynaklanan faydalar, ulaştırma fayda maliyet analizlerinde
değerlendirilen faydaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Söz konusu etkinin toplam
kullanıcı faydalarının yarısından fazlasını oluşturduğu şeklinde değerlendirilirken
[Forkenbrock ve Weisbrod, 2001], bir çalışmada ise %80’e yakın olduğu
değerlendirilmektedir [Wattam ve ark., 2005]. Bu kadar önemli bir etki (fayda ya da maliyet)
bileşeninin doğru modellenmesi kamu kaynaklarının doğru yönlendirilmesi açısından hayati
önemi haizdir. Buna rağmen gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda Seyahat Süresi Tasarrufları
(SST), ulaştırma fizibilitelerinde ya hiç dikkate alınmamakta ya da doğruluğu tartışmalı
varsayım ve yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir [Wattam ve ark., 2005]. Ülkemizde
karayolu fizibilitelerindeki durum ikincisine uymaktadır.
3. ZAMAN DEĞERİNİN TAHMİNİ İÇİN TEORİK ALTYAPI
Seyahat süresindeki tasarrufların seyahatte harcanan zamanın fırsat maliyeti ve söz konusu
zamanın karakteristiğine göre karşılaştırmalı faydası veya tatmini olmak üzere iki bileşeni
3
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bulunmaktadır [Wardman, 1998]. İlki çalışma süresi içinde gerçekleşen ZD’nin tahmini için
etken olurken, ikincisi, çalışma süresi dışında gerçekleşen ZD’nin tahmini için belirleyicidir.
3.1

Çalışma Süresi İçinde Gerçekleşen Zaman Değeri

Sonuç olarak iş sırasında geçirilen zamanın bir fırsat maliyeti bulunmaktadır. Seyahat
süresindeki veya seyahat süresinin değişkenliğindeki azalmalar, fırsat maliyetindeki azalma
olarak değerlendirilmektedir. Seyahat süresi için harcanan zamandaki bir tasarruf, başka
aktiviteler için kullanılacağından dolayı insanlara ve ekonomik birimlere daha üretken olma
veya zamanı, tercih edilecek diğer aktivitelere harcama fırsatı sağlayacaktır. Marjinal
Üretkenlik Teorisine göre eğer ulaştırma için harcanan zaman tasarruf edilir ise bu zamanın
üretim için kullanılacağı varsayılmaktadır. Söz konusu zamanın ekonomik değerinin ise -yine
aynı teori kapsamında- çalışana ödenen brüt ücrete eşit olduğu öngörülmektedir.
3.2

Çalışma Süresi Dışında Gerçekleşen Zaman Değeri

Tüketicinin Refah Ekonomisi ise çalışma süresi dışında gerçekleşen ZD’nin tahmini için
kullanılan teorik altyapıdır. Teori, her bir mantıklı bireyin -bütçesi ölçüsünde- çeşitli mal veya
hizmetlerin tüketiminden sağlanan tatmin ya da faydayı maksimize etmek için çabalayacağı
varsayımından hareket eder. ZD’nin türetilebilmesi için piyasada işlem gören bir meta
olmamasına rağmen iş süresi dışında kalan zamanın da bireylere tatmin veya fayda sağladığı
ve bireylerin bu tatmin veya fayda için belli bir değeri ödemeye istekli olacağı göz önüne
alınmalıdır.
Maksimize edilmeye çalışılan fayda (refah / tatmin) iki kısıta maruz kalmaktadır. Bunlar şu
şekilde ifade edilmiştir.
•
•

Gün içinde zamanın belli bir kısmı, tüketilmesi arzu edilen mal veya hizmetlerin satın
alınması için kullanılacak olan gelirin kazanılabilmesi için işe ayrılmalıdır.
Gün içindeki zaman miktarının sabit olması nedeniyle iş, iş dışı faaliyetler (iş dışında
eğlence veya çeşitli sorumlulukların gerçekleştirilmesi gereken veya yapılması arzu
edilen her türlü sosyal faaliyetler) ve seyahat birbirleri ile çatışma halindedir [Wattam
ve ark., 2005].

İşe daha fazla zaman ayırmak suretiyle bireyler daha fazla kazanabilir ve arzu edilen mal veya
hizmetlerden daha fazla satın alarak fayda seviyesini artırabilir. Aynı zamanda sosyal hayatın
devamı için iş dışı aktivitelere de zaman ayrılması gerekmektedir. Benzer şekilde insanlar
seyahatlere harcanan zamanı kısaltmak suretiyle (örneğin daha hızlı bir ulaştırma türünün
seçimi ile) işe ve/veya iş dışı faaliyetlere daha fazla zaman ayırma şansına da sahiptirler.
İnsanlar tarafından yapılan seçimler, iş dışı aktivitelere daha fazla zaman ayırma ile seyahat
süresindeki kısaltmanın ekonomik maliyeti (daha kısa ama ücretli bir geçiş, daha hızlı bir
ulaşım aracı, vs.) arasındaki göreceli fayda (refah / tatmin) farkına bağlıdır. Faydayı
maksimize eden seçimin koşulları, matematiksel formüller şeklinde türetilebilmektedir
[Wattam ve ark., 2005]. Buna göre çalışma süresi dışında gerçekleşen ZD’nin tahmini için
gereken ampirik sonuçlar, insanlar tarafından yapılan gerçekleşmiş seçimlerin gözlenmesi
(dolaylı ifade edilen tercihler yöntemi) ya da ulaştırma kullanıcılarına teorik senaryolar
içinden yapacakları seçimlerin sorulması (ifade edilen tercihler yöntemi) yolu ile elde
edilmektedir.
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4. ZAMAN DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Gelir seviyesi, seyahat mesafesi, seyahat amacı, kullanılan ulaştırma türü ve zaman
tasarrufunun büyüklüğü gibi birçok değişkenin birim zaman değerini etkilediği bugüne kadar
yapılan çalışmalarda ampirik olarak ortaya konulmuştur.
Aşağıda alt başlıklar halinde zaman değeri üzerinde belirleyici etkisi olan değişkenler
incelenmektedir.
4.1

Gelir Seviyesi

Yolcu zaman değerinin popülasyon içerisinde gelire bağlı olarak değiştiği, teorik ve ampirik
olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Teorik olarak, zaman değerinin (ZD) gelire bağlı olarak
değişmesi beklenir zira çalışma süresi içinde gerçekleşen seyahatler için zaman değeri
(ÇİZD), çalışma ücreti ile ilişkili iken çalışma süresi dışında gerçekleşen seyahatler için
zaman değeri (ÇDZD), gelirin marjinal faydası ile ilişkilidir.
İngiltere [Mackie ve ark. 2003], İsveç [Algers ve ark., 1996], Norveç [Ramjerdi ve ark.,
1997], Danimarka [Fosgerau, 2005] gibi ülkelerde yapılan çeşitli araştırma çalışmalarının ve
tüm Avrupa’da yapılan zaman değeri çalışmalarının bir derlemesi niteliğindeki meta analizi
çalışmasının [Shires ve de Jong, 2006] sonuçlarına göre ÇDZD’nin gelir seviyesine bağlı
olarak değiştiği ortaya konulmuştur.
ÇİZD’nin gelir esnekliği katsayısı ise genellikle 1,0 olarak kabul edilir. Örneğin İngiltere’de
kullanılan ulaştırma türleri bazında ÇİZD, ulaştırma kullanıcısının gelir seviyesi ile birebir
orantılıdır [Bickel ve ark., 2006]. Ancak bazı bilim insanları bu varsayıma karşı çıkılmaktadır
[Gunn ve ark., 1996], [Hensher ve Goodwin, 2004]. Örneğin yukarıda değinilen meta analizi
çalışmasında, ÇİZD ile gelir seviyesi arasındaki esneklik katsayısının 0,5 olduğu
gösterilmektedir [Shires ve de Jong, 2006].
Sonuç olarak çalışma süresi içinde ve dışında gerçekleşen seyahatler için zaman değerinin,
gelir seviyesine bağlı olarak değiştiği söylenebilir.
4.2

Seyahat Amacı

Seyahat süresi tasarruflarını, seyahat amacına göre çalışma süresi içinde gerçekleşen seyahat
süresi tasarrufları (ÇİSST) ve çalışma süresi dışında gerçekleşen seyahat süresi tasarrufları
(ÇDSST) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Ancak ÇDSST çalışma kapsamına bağlı
olarak işe gidiş-geliş ve diğer olmak üzere gruplandırılabilir. Bazı Avrupa ülkeleri ulaştırma
etütlerinde diğer seyahatler de ‘alışveriş’ ve ‘eğlence’ olarak detaylandırılabilmektedir.
Çalışma süresi içinde ve dışında gerçekleşen seyahatlerin zaman değerleri 3.Bölüm’de
açıklandığı üzere teorik olarak birbirinden farklı olmak zorundadır. Bu durum ampirik olarak
da literatür taramalarında gözlenmektedir. AB üyesi ilk 25 Ülkenin çalışma süresi içinde
gerçekleşen seyahatler için ortalama Zaman Değeri (€2002/yolcu-saat), çalışma süresi dışında
gerçekleşen seyahatler için zaman değerinin 2 katından fazladır [Bickel ve ark., 2006]. Aynı
çalışmaya göre çalışma süresi dışında gerçekleşen seyahatlerin alt gruplar (işe geliş-gidiş ve
diğer) bazında zaman değerlerinin de kendi aralarında seyahat amacına bağlı olarak
değişmektedir.
4.3

Ulaştırma Türleri

Seyahat süresi tasarruflarının (SST) ortalama ekonomik değeri, ulaştırma türleri bazında
değişmektedir. Zira farklı ulaştırma türlerinin ve hitap ettikleri kullanıcı kesimlerinin farklı
5
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karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Şöyle ki türün ortalama zaman değeri, konfor,
kullanıcı geliri, seyahat mesafesi ve seyahat amacı ile ilgili karakteristik özelliklerin
bütününün bir yansımasıdır. Dünyada her bölgeye uygulanabilecek ve bir türün zaman
değerini başka bir türün zaman değerine dönüştürebilecek genel geçer bir bağıntı
bulunmamaktadır. Ancak kapsam içerisinde geçmişte yapılmış araştırma çalışmalarının
verilerini analiz eden meta analizi çalışmalarından bu tip karşılaştırmalı değerler bulmak
mümkün olabilmektedir.
Avrupa ülkelerinde yapılan araştırma çalışmalardan derlenen verilerin analiz edilmesinden
oluşan çalışma bu kapsamda mevcut en geniş veri setine sahip çalışmalardan biridir [Shires ve
de Jong, 2006]. İlgili araştırmada, çalışma süresi içinde gerçekleşen seyahatlerde havayolu,
otobüs ve tren türleri için zaman değerlerinin, otomobilin zaman değerinin sırasıyla 1,38, 0,8
ve 1,0 katı olduğu ortaya konulmaktadır. Çalışma süresi dışında gerçekleşen seyahatler için
ise bu oranlar 1,49, 0,72 ve 1,0 olarak verilmektedir.
Türlerin zaman değerleri arasındaki bu farkların, türün konfor özelliğinden değil türü tercih
eden kullanıcıların gelir seviyesi, seyahat mesafesi gibi özelliklerden kaynaklandığı
düşünülmektedir [Bickel ve ark., 2006].
4.4

Seyahat Mesafesi

Seyahat mesafesi uzadıkça zaman değeri (ZD) de artmaktadır. Bunun iki sebebi
bulunmaktadır. İlki ZD, seyahatin getirdiği rahatsızlığa bağlı olarak artar. Zira uzun
seyahatler daha sıkıcı ve yorucu olmaktadır. Bu durumda daha uzun seyahatler için göze
alınan ödeme istekliliği de artmaktadır.
İkincisini açıklamak için ‘zaman bütçesi’ kavramını açıklamak gerekmektedir. Zaman bütçesi
kavramını oluşturan olgu, zamanın kısıtlı bir meta olmasıdır. Zaman, her bireyin aynı
miktarda sahip olduğu ekonomik bir kaynak olarak değerlendirilir. Bir aktivite için gerekli
zaman, eğer aktiviteyi gerçekleştirecek kişinin zaman bütçesinde mevcut ise –başka bir
deyişle herhangi bir kısıta maruz kalmıyorsa- o aktivite için ayrılan zaman diliminde
yapılacak bir tasarrufun değeri azdır. Ancak tam tersi bir durum varsa örneğin bireyin gün
içinde yapmak istediği çok fazla miktarda aktivite var iken kişi aynı zamanda ekonomik bütçe
açısından sıkıntı yaşamıyorsa -başka bir deyişle zaman kısıtı ekonomik kısıtın önüne
geçmişse- bu durumda seyahat süresinde gerçekleşecek bir tasarrufun önemi ve değeri de
artar. Uzun mesafeli seyahatler de kişinin zaman bütçesinde önemli bir yer kapladığı için
uzun mesafeli seyahatlerde zaman değeri, diğer seyahatlere göre daha büyük olabilmektedir
[Forkenbrock ve Weisbrod, 2001].
Avrupa’ya bakıldığında Fransa, İsveç ve İsviçre’de ZD’nin seyahat mesafesine paralel bir
şekilde değişken olarak kullanıldığı görülmektedir [Bickel ve ark., 2006]. Ayrıca Hollanda
Ulusal ZD çalışmalarında da aynı durum gözlenmiştir [Gunn ve ark., 1996]. Aynı şekilde
İngiltere’de de benzer bir durumun gözlenmesine rağmen, bu ülkede ZD seyahat mesafesine
paralel bir şekilde değişken olarak kullanılmamaktadır [Bickel ve ark., 2006].
Sonuç olarak ZD üzerinde mesafenin etkili olduğunu gösteren birçok ampirik kanıt olmasına
rağmen bu etkinin mertebesi konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır.
4.5

Seyahat Tasarrufunun Büyüklüğü

Küçük miktarlarda gerçekleşen zaman tasarruflarının ekonomik değeri, en tartışmalı
konulardan biridir. Almanya hariç tüm AB ülkeleri ve İsviçre’de zaman tasarrufları için
6
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miktardan bağımsız olarak sabit zaman değeri kullanılmaktadır. Almanya ise küçük
miktarlarda gerçekleşen zaman tasarrufları için ÇDZD’ni %30 oranında küçültmektir [Bickel
ve ark., 2006]. Benzer uygulamalar Hollanda, Fransa ve ABD’de de kullanılmasına rağmen
günümüzde bu uygulamalar terk edilerek tasarrufun miktarından bağımsız olarak sabit zaman
değeri kullanılması uygulamasına geçilmiştir [Welch ve Williams, 1997].
ABD Ulaştırma İdaresi tarafından ekonomik fizibilite çalışmalarında rehber olarak
kullanılması amacıyla 1997 yılında yayınlanan yönergede de belirtildiği gibi gerek teorik
olarak gerekse ampirik çalışmalar neticesinde hangi tasarrufların küçük miktarlarda olacağını
tanımlayan bir eşik değer bulunmamaktadır. Bunun yanında küçük miktarlarda gerçekleşen
zamanın değeri ile diğer zaman tasarruflarının ekonomik değeri arasında da yaygın olarak
kullanılan belli bir oran bulunmamaktadır [USDOT, 1997].
Sonuç olarak birkaç istisna dışında zaman tasarruflarının miktarını küçük ya da büyük olarak
tanımlayan ve bu ikisine farklı ekonomik değerler biçen uygulamalar bulunmamaktadır.
Dolayısıyla zaman tasarrufları için miktarından bağımsız olarak sabit bir değer kullanılması
tavsiye edilmektedir.
5. ZAMAN DEĞERİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
İnsanlar seyahat süresi tasarrufuna ekonomik bir değer biçmektedirler. Bu durum insanların
aynı başlangıç ve varış noktası arasındaki ücretli bir köprü, tünel veya hızlı tren alternatifini
kullanması karşılığında belli bir ücret ödemesi şeklinde gözlenmektedir. Bu noktada en
önemli soru insanların zamana biçtikleri değerin ne olduğudur. Ulaştırma projelerinden
kaynaklanan seyahat süresindeki tasarrufların (SST) ekonomik değerini tam olarak belirleyen
bir yöntem bulunmamaktadır.
Çalışma süresi içinde ve dışında gerçekleşen SST’lerin refaha etkisi farklı biçimde
gerçekleşmektedir. Çalışma süresi içinde gerçekleşen seyahat süresi tasarruflarının (ÇiSST)
refaha olan faydası, işgücünün marjinal üretimi ile ilgili iken çalışma süresi dışında
gerçekleşen
seyahat
süresi
tasarruflarının
(ÇDSST)
refaha
katkısı
kişisel
önceliklerin/tercihlerin bir fonksiyonu şeklinde gerçekleşir. Bunun yanında yolcu ve yük
taşımacılığından kaynaklanan SST’ler de çok farklı kavramlardır. Bundan dolayı zaman
değerinin (ZD) ÇİSST yolcu, ÇDSST yolcu ve ticari mal taşımacılığı olmak üzere en azından
üç kategori için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir [Bickel ve ark., 2006].
5.1

Maliyet Tasarrufu Yöntemi

Çalışma süresi içinde gerçekleşen seyahat süresi tasarrufu için zaman değerinin tahmini
konusunda en yaygın kullanılan yöntemdir. Yöntem, işgücünün marjinal üretkenliği teorisine
dayanmaktadır. Buna göre çalışma süresi içinde gerçekleşen seyahat süresi tasarrufları için
zaman değeri (ÇİZD), çalışanlara ödenen brüt ücrete eşittir. Teori, iş saatlerinde
gerçekleşecek olan seyahat süresi tasarruflarının işgücü üzerinde bir fayda yaratmayacağını ve
tamamının üretim ve ekonomik çıktı için kullanılacağını öngörmektedir.
Bu kapsamda söz konusu yöntemin uygulanmasının önkoşulu olarak üç adet varsayım
bulunmaktadır:
•
•
•

Çalışan, tasarruf edilen seyahat süresinin tamamını işe aktarır.
Çalışan, seyahat için geçen zamanı üretim için kullanmaktadır.
İş için geçen zaman ile seyahat için geçen zaman arasında çalışan için bir fayda
(tatmin / refah) farkı yoktur [Bickel ve ark., 2006].
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Sonuç olarak bazı tartışmalı varsayımlara maruz kalsa da Maliyet Tasarrufu Yöntemi, ÇİZD
tahmininde en yaygın kullanılan yöntemdir. Yöntemde ÇİZD, çalışanlara ödenen brüt ücrete
eşittir.
5.2

Dolaylı İfade Edilen Tercihler Yöntemi

Dolaylı ifade edilen tercihler yönteminde zaman değeri, ulaştırma sistemi kullanıcılarının
ulaştırma alternatifleri arasından günümüzde yapmakta oldukları veya geçmişte yaptıkları
tercihlere bağlı olarak alternatiflerin karakteristik özelliklerinin değerlendirilmesi suretiyle
ortaya konur. Dolaylı ifade edilen tercihler yönteminin seyahat davranışlarının modellenmesi
konusunda bazı eksikleri bulunmaktadır [Ortuzar ve Willumsen, 2001]. Bu eksikler şunlardır:
•
•
•
5.3

Gerçek seyahat seçimlerini, tüm alternatiflerin değerlendirilmesi ve tahmini
konusunda gerçekçi modellemeler üretilmesine yetecek kadar çeşitlendirmek mümkün
olmamaktadır.
Gerçek seyahat seçimleri, sınırlı sayıda değişken tarafından domine edilmektedir bu
nedenle diğer değişkenlerin karşılaştırmalı etkisini ölçmek zorlaşmaktadır.
Mevcut ulaştırma türlerinden tümüyle farklı bir ulaştırma alternatifinin modellenmesi
konusunda güçlükler bulunmaktadır.
İfade Edilen Tercihler Yöntemi

İfade edilen tercihler yönteminin zaman değeri açısından uygulaması ödeme istekliliğinin
ölçülmesine dayanmaktadır. Ödeme istekliliği (Öİ), kullanıcıların başlangıç-varış noktaları
arasındaki seyahat süresinin kısaltılması karşılığında ne kadar para ödemeye hazır olduğunu
yansıtan değerdir.
Yöntem, zaman değerinin (ZD) insanların, değişken seyahat süreleri ve bunların karşılığında
kullanıcının ödemeyi kabul edeceği ücretler gibi değişkenlerin farklı kombinasyonlarını
içeren senaryolar arasından yaptıkları seçimlere dayalı olarak belirlenmesine dayanır. Bu
araştırma yöntemi, ilk olarak kullanıcıların farklı ürün karakteristiklerine biçtikleri
karşılaştırmalı değerin tahmin edilmesi amacıyla pazarlama araştırmalarında kullanılmıştır.
İfade edilen tercihler yönteminde (İETY), kullanıcıların genel demografik ve seyahat
bilgilerine ve oluşturulan senaryolar arasından deneklerce yapılan seçimlere ihtiyaç
bulunmaktadır. Söz konusu bilgiler, -yapılan araştırmanın amaç ve kapsamına göre- cinsiyet,
kişi başı veya hane halkı geliri, günlük başlangıç-varış arası mesafe, normal seyahat süresi,
normal hareket saati, varış noktasına arzu edilen varış saati, varış noktasındaki gecikme
toleransı, ulaştırma tür seçimi, araç paylaşımları için kullanma sıklığı ve aracın kaç kişi ile
paylaşıldığı gibi değişkenler arasından seçilmektedir.
İfade Edilen Tercihler araştırmalarında, kullanıcılardan belli sayıda değişkenlerin farklı
değerlerini içeren hayali alternatif seyahat senaryosundan birisini seçmesi istenir. Anket
soruları, analizin amacına göre insanların seyahat süresini nasıl değerlendirdikleri veya ona ne
değer biçtiklerini araştırmak için yol kullanım ücretleri, tıkanıklık seviyeleri, varış noktasına
erken veya geç ulaşma gibi alanlarda olabilmektedir. Anket sorularına verilen cevaplar,
bireylerin verilen senaryo opsiyonları arasından karşılaştırmalı tercihlerinin göstergesidir.
Zaman değeri özelinde ise seyahat süresinin diğer değerlerle (örneğin para) karşılaştırmalı
olarak hangi önemde olduğunun belirlenmesi için kullanılır.
Söz konusu başlangıç-varış noktaları arasındaki seyahatler çalışmanın amaç ve kapsamına
göre ev-iş, ev-alışveriş, ev-okul veya ev-sosyal amaçlı varış noktası vs. arasındaki seyahatler
8
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olabilir. Araştırmanın konusu bunların yanında seyahat mesafesine bağlı olarak ödeme
istekliliğinin nasıl değiştiği şeklinde de belirlenebilmektedir.
5.4

Değer Transferi Yöntemi

Ödeme istekliliğinin hesaplanması çoğunlukla uzun zaman almakta ve oldukça fazla mali
kaynak gerektirmektedir. Dolayısıyla ilgili değerlerin daha önce yapılmış araştırma
çalışmalarından alınarak fayda maliyet analizi yapılan bölgeye uygulanması gündeme
gelmektedir. Bu yöntem değer transferi olarak adlandırılmaktadır. Yöntemin kullanılmasında
ilgili metanın transfer edildiği bölgelerin sosyo-ekonomik ve demografik farklılıkları ile
transfer yapılan zaman farklılıkları (hanehalkı parametrelerindeki değişim), göz önünde
tutulması gereken önemli hususlardır.
Ancak değerin transfer edildiği çalışma, uygulama alanından gerek zaman gerekse yer olarak
farklılık gösterdiği için bu yöntemin kullanılmasından elde edilen değerler yüksek oranda
belirsizlik içermektedir. Dolayısıyla yapılacak fayda maliyet analizinde hangi seviyede bir
hata payının kabul edilebilir olduğu önem taşımaktadır. Başka bir deyişle özellikle fayda ve
maliyetlerin birbirine yakın olduğu çalışmalarda özel bir dikkat sarf edilmelidir.
5.5

Zaman Değeri Tahmin Yöntemleri Hakkında Değerlendirme

Pek çok durumda Dolaylı İfade Edilen Tercihler Yöntemi (DİETY) ile İfade Edilen Tercihler
Yönteminin (İETY) kombinasyonu, seyahat süresi tasarruflarının ekonomik değerinin tahmini
için daha sağlıklı sonuçlar verir. Ancak iki yöntemin sonuçlarının hangi ağırlık katsayıları ile
kullanılacağı teknik olarak çözülmesi zor bir durum oluşturmaktadır [Wattam ve ark., 2005].
Teorik olarak DİET Yönteminin, İET Yöntemine göre daha sağlıklı tahminler ürettiği
düşünülmektedir çünkü ulaştırma sistemi içerisinde yapılan gerçek tercihler,
gerçekleştirilmesi düşünülen niyetlerden daha sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır. Ancak pratikte
DİET yönteminin çalışmanın tasarımının karmaşık olması, sadece seçilen alternatifler
hakkında bilgi vermesi ve yapılması planlanan ulaştırma projeleri için uygun olmaması gibi
bazı dezavantajları içermesi de kaçınılmazdır.
Bunun yanında DİET yöntemi ve İET yöntemi ile yapılan tahminlerin birbirine yakın olduğu
görülmektedir [Wardman, 1997]. Aynı çalışmada İET yönteminde kullanılacak anketler iyi
tasarlandığı ve iyi uygulandığı sürece iki yöntemin sonuçları arasındaki sapmaların ihmal
edilebilir seviyede kalacağı ortaya konmaktadır.
Sonuç olarak seyahat süresi tasarruflarının ekonomik değerinin tahmininde kullanılacak temel
yaklaşımın ‘ifade edilen tercihler yöntemi’ olması gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak
küçük ölçekli DİET çalışmalarının, İET yöntemi ile yapılan tahminlerin doğruluğunu kontrol
etmek için yapılması önerilmektedir [Wattam ve ark., 2005]. Bu açıklamalar ışığında Konya
İli nüfusunun çalışma süresi dışında gerçekleşecek zaman tasarrufuna biçtiği ekonomik
değerin İETY kullanılarak belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
6. ANKET TASARIMI
Ödeme istekliliğinin belirlendiği ifade edilen tercihler anketlerinin yapısı ve temel unsurları
bu bölümde kısaca ortaya konulmaktadır.
Zaman değeri tahmininin, İfade edilen tercihler yöntemi ile yapılmasında şartlı değerleme ve
seçim modellemesi olmak üzere iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Her iki yaklaşımda da
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takip edilmesi gereken bazı ortak noktalar bir yana farklı olarak uygulanması gereken tek
nokta ödeme istekliliği değerinin belirleneceği değerleme sorusu kısmıdır.
Öncelikle anketteki her bir sorunun önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Soruların
tamamı, bir bütünlük içerisinde bir yandan deneğe araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında
gittikçe artan seviyede bilgi verirken diğer yandan denek hakkında bilgi edinilmesini
sağlayacak ve cevabın doğrulaması ve sonuçların rapor edilmesi için kullanılacak bilgilerin
teminini sağlar. Örneğin bazı sorular senaryonun temel özelliklerinin anlaşılıp
anlaşılmadığının kontrolü için kullanılırken piyasada işlem görmeyen ilgili meta ile aşinalık
hakkındaki diğer bazı sorulara verilen cevaplar deneğin ilgili ulaştırma sisteminin kullanıcısı
olup olmadığını göstermektedir. Anket tasarımında sonuçların doğrulanması açısından üç
önemli durumun gerçekleştiğinden emin olunmalıdır:
•
•
•

piyasada işlem görmeyen ilgili meta dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır.
Senaryo, uygun ve muhtemel bir ödeme aracı önermelidir.
Mal veya hizmetin (ulaştırma sistemi) kullanımı ile piyasada işlem görmeyen ilgili
meta (zaman) arasında değişim dengesi (trade-off) kurulabilmesi için uygun bir
mekanizma olmalıdır.

Tipik bir ifade edilen tercihler (İET) anketinin yapısı amaç, kavramsal sorular, detaylı sorular,
değerleme bölümü ve sosyo-ekonomik göstergelerden oluşmaktadır. Değerleme bölümü
ödeme aracı, değer belirleme sorusu ve tamamlayıcı sorular gibi kısımları ihtiva etmelidir.
Şartlı değerleme (ŞD) ile Seçim modellemesi (SM) anketlerinin tek farklılaştığı nokta ‘değer
belirleme sorusu’ bölümüdür [Pearce ve ark., 2002].
7. BULGULAR
7.1

Anakütle ile Seçilen Örneklemin Karşılaştırılması

Anketler çalışma kapsamı olarak seçilen Konya ilinde merkez ve ilçe merkezlerinde toplam
633 kişiye uygulanmıştır. Bu rakam 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS
) göre 2.013.845 olarak tespit edilmiş olan Konya nüfusunun ‰0,31’ine denk gelmektedir.
Anketler tesadüfi olarak seçilen bir örneklem üzerinde uygulanmıştır.
Anket sonuçları incelendiğinde seçilen örneklem ile anakütlenin eğitim düzeyleri benzer
değildir. Zira seçilen örneklemin genel olarak eğitim seviyesinin anakütleye göre yüksek
olduğu dikkati çekmektedir. Anakütle nüfusunun ağırlığını %37,83 ile ilkokul mezunlarının
oluşturduğu görülmektedir. Bu oran örneklemde %14,69’da kalmaktadır. Anakütlede %23,62
olan ilköğretim okulu ve ortaokul mezunlarının payı, örneklemde %20,85’tir. Lise
mezunlarının oranı ise anakütlede %17,16 iken örneklemde 24,01’dir. En büyük farklılık ise
Yüksekokul ve daha yüksek eğitim kurumları mezunlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu
grubun payı da anakütlede %7,95 iken %39,65’tir.
Ancak eğitim düzeyi dağılımının tersine anakütle ve örneklem arasında yaş gruplarına göre
dağılımının daha benzer veya paralel olduğu gözlenmektedir. Şekil 7.1’de anakütle ve
örneklemin yaş gruplarına göre dağılımı görülmektedir.
2001 yılı Konya İli Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Değeri 1.883,00 TL’dir
[TÜİK]. Örneklemin ortalama gelir seviyesi ise 2.236,18 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca
anket uygulanan örneklemin % 52,92’si erkek, %72,83’ünün sürücü ehliyeti bulunmaktadır.
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Şekil 7.1. Anakütle ve ülkemizde yaş dağılımı [TÜİK]
7.2

Çeşitli Seyahat Bilgileri

Anketlerle elde edilen ve Çizelge 7.4’te sunulan Konya-Ankara arasında gerçekleşen
seyahatlerin % 28,62’sinin iş seyahati amaçlı ve geriye kalan % 71,38 oranındaki seyahatlerin
ise iş amacı dışındaki diğer seyahatlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.
Konya-Ankara arasında gerçekleşen seyahatlerde kullanılan türler içinde yaklaşık %56
oranında otobüs tercih edilirken yaklaşık %35 oranında özel otomobilin tercih edildiği
gözlenmektedir. Ayrıca düşük gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine doğru otobüs
türünden özel otomobile doğru bir tercih kayması oluştuğu da dikkat çekmektedir.
Mevcut türler arası tercih ilişkisi incelendiğinde, Konya-Ankara seyahatlerinde otobüsü
kullananların %83’ü söz konusu seyahatlerinde hızlı treni kullanmak istediklerini
belirtmektedir. Aynı güzergahta mevcut durumda özel otomobili tercih edenlerin yarısından
fazlası (%62,44) Konya-Ankara arasında otoyol yapılmasını arzu etmektedir. Bu durum ise
karayolu ulaşımı ve özel otomobil kullanımının kapıdan kapıya sağladığı ayrıcalık veya
sağladığı konfor ya da mahremiyet sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bunun yanında
halihazırda özel otomobil türünü kullananların %29,86 oranındaki kısmının yüksek hızlı
trenle seyahat etme isteği de dikkat çekicidir.
Seçilen tür haricinde başka bir ulaştırma türüne ilişkin beklenti sebeplerine bakıldığında,
Konya-Ankara arasında hızlı trenle seyahat etmek isteyenlerin % 63,21 oranında çoğunluğu
oluşturan kısmı bu seçimlerine sebep olarak ‘zaman tasarrufu’nu göstermektedir. %24,80
oranındaki kısmı ise tür beklentisini ‘güvenlik’ niteliği ile açıklamaktadır. Konya-Ankara
arasında özel otomobili ile otoyol üzerinde seyahat etmek isteyenlerin % 37,16’sı bu
beklentilerini ‘konfor’ niteliğine dayandırmaktadır. Bunu %32,02 ile ‘zaman tasarrufu’ ve
%26,14 ile ‘güvenlik’ nitelikleri takip etmektedir.
8. ZAMAN DEĞERİ MODELİ
Davranış modeli, kullanıcıların (genel olarak tüketiciler) alternatif seçimlerle
karşılaştıklarında verdikleri kararın modellenmesi olarak tanımlanmaktadır [Domencich ve
McFadden, 1975]. Bu kararlar, farklı ulaştırma alternatiflerinin kullanıcıya sunduğu seyahat
süresi, maliyet, konfor, güvenlik gibi hizmet seviyesi ve çeşitli karakteristik özellikleri ile yaş,
ırk, statü, gelir, eğitim vb. gibi kullanıcı demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine bağlıdır.
Bireylerin belirli sayıda ulaştırma alternatifi ile karşı karşıya kaldıklarında yaptıkları seçimleri
temsil eden modeller, süreksiz seçim modelleri olarak tanımlanmaktadır [Khan, 2006].
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Süreksiz seçim seti, seçim yapılacak alternatifler kümesi olarak tanımlanabilir. Ulaştırma
kapsamında seçim seti, kullanıcının bir yerden başka bir yere giderken kullanabileceği
ulaştırma türlerinin tamamı şeklinde ifade edilir. Bu çalışmada seçim seti, özel otomobil,
otobüs, havayolu ve hızlı tren alternatiflerinden oluşmaktadır. Teorik olarak kullanıcının
ulaştırma türünün kullanılmasından kaynaklanan faydasını maksimize edeceği
varsayılmaktadır [Richards ve Ben-Akiva, 1975]. Bir ulaştırma türünün faydası, kullanıcı
tarafından belirli bir türe belirli bir seyahat için atanmış çekim gücü olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla birey, araç içi seyahat zamanı, araç dışı harcanan zaman, seyahat maliyeti, konfor
ve güvenlik gibi çeşitli karakteristik özelliklerinden dolayı en büyük çekim gücüne sahip
ulaştırma türünü seçmektedir. ‘Fayda Maksimizasyonu Teorisi’ olarak bilinen bu kavram, tür
seçim modellerinin neredeyse tamamına temel teşkil etmektedir [Khan, 2006].
Bir kullanıcı, iki farklı ulaştırma tür seçeneği arasında seçtiği alternatif türün sağladığı fayda
(refah / tatmin) diğer seçeneğinkinden daha fazla olması sebebiyle söz konusu alternatifi
tercih etmektedir.
Bu durum ankette örneklemin karşısına şu şekilde çıkmıştır: denek mevcut durumda KonyaAnkara seyahatlerinde otobüs, hava yolu veya özel otomobil türlerinden birini
kullanmaktadır. Kullanıcı, hızlı tren türünün kullanılmasından kaynaklanan fayda ancak
mevcut türün kullanılmasından kaynaklanan faydadan büyük olursa hali hazırda kullandığı tür
yerine yüksek hızlı treni kullanacaktır. Bu durum matematiksel olarak şu şekilde ifade
edilebilir:
UT>UM

(7.1)

UT: Hızlı trenin kullanılmasından kaynaklanan fayda
UM: Mevcut türün kullanılmasından kaynaklanan fayda
Bir türün kullanılmasından kaynaklanan faydanın iki unsuru bulunmaktadır: gözlemlenebilir
fayda terimi ve gözlemlenemeyen fayda (hata) terimi.
Ui=Vi+ei

(7.2)

Ui: herhangi bir türün kullanılmasından kaynaklanan fayda
Vi: gözlemlenebilir (deterministik) fayda terimi
ei: gözlemlenemeyen fayda (hata) terimi
Hata terimi, kullanıcının ölçülen değişkenle ilgili tutum, düşünce ve zevklerinin yanında
değişkenin ölçümü sırasında oluşabilecek ölçüm ve gözlem hatalarını yansıtır [Ortúzer and
Willumsen, 2001].
Hata terimi gözlemlenemediğine göre kullanıcı davranışı, gözlemlenebilir terime dayalı
olarak modellenmiştir.
Ulaştırma alternatifinin kullanılmasından kaynaklanan fayda, çeşitli karakteristik özelliklere
bağlı doğrusal bir denklem olarak ifade edilebilir. Belirli bir karakteristik özelliğin
denklemdeki katsayısı, söz konusu özelliğin toplam fayda içerisindeki karşılaştırmalı
öneminin bir ifadesidir.
Çalışma kapsamı içerisinde gelir seviyesi, eğitim seviyesi, yaş cinsiyet, sürücü ehliyeti olup
olmaması, halihazırda kullanılan ulaştırma türü ve yeni tür beklentisinin sebebi (konfor,
güvenlik, zaman tasarrufu, maliyet) gibi bağımsız değişkenlerin zaman değeri üzerinde etkisi
olabileceği düşünülmüş ve bu etki analiz edilmiştir.
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Çalışma kapsamı içerisinde fayda denklemi Eş. 7.3’te gösterilmektedir.
Umi=ci + xmiG + xmiE + xmiY + xmiL + xmiT + xmiS
Umi
ci
xmiG
xmiE
xmiY
xmiL
xmiT
xmiS

(7.3)

:m ulaştırma türünün i bireyi üzerindeki net faydası
:i bireyinin m türüne eğilimini gösteren katsayı
:i bireyinin gelir seviyesi
:i bireyinin eğitim seviyesi
:i bireyinin yaşı
:i bireyinin sürücü ehliyeti olup olmadığı
:i bireyinin halihazırda kullandığı ulaştırma türü
:i bireyinin başka bir tür beklentisi varsa bunun sebebi

Eş. 7.4’te gösterilen denklem katsayılarının belirlenmesi amacıyla regresyon analizi
kullanılmıştır. Regresyon analizi, herhangi bir bağımlı değişkenin bir veya birden fazla
bağımsız değişkenin matematiksel bir formunun gözlemlerle en az hatayı oluşturacak şekilde
lineer olarak ifade edilmesidir. Lineer ifadede bağımsız değişkenlerin ağırlığını belirleyen
katsayılar hataların minimize edilmesi yoluyla elde edilmektedir.
Anketlerin örnekleme uygulanması sonucunda çalışmada bağımlı değişken olarak seçilen
zaman değeri ve zaman değerini açıklamak üzere kullanılabilecek bağımsız değişkenlerin
regresyon analizinde kullanabilmesi için sayısallaştırılmasından oluşan bir veri seti elde
edilmiştir.
Ankete katılan kullanıcıların Konya-Ankara seyahatlerinde tercih ettikleri ulaştırma türünün
seyahat süresi, hizmet seviyesi, konfor ve güvenlik gibi çeşitli karakteristik özelliklerine aşina
olmaları gerektiği varsayılmıştır. Bu varsayımı doğrulamak için deneklerin çeşitli sorulara
verdikleri cevaplar incelenmiştir. Bu yanıtlar arasında tespit edilen tutarsızlık veya ilgili türe
ilişkin bilgi eksikliği durumunda bu deneğe ait veriler zaman değerinin belirlenmesi
kapsamında analize ve hesaplanmalara dahil edilmemiştir.
Analiz kapsamında ilk aşamada bağımlı değişken olarak seçilen zaman değeri ile çeşitli
bağımsız değişkenler (aylık gelir seviyesi, hali hazırda kullanılan ulaştırma türü, eğitim
seviyesi, farklı bir ulaştırma türü beklentisinin sebebi, yaş, cinsiyet ve sürücü ehliyeti
sahipliği) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
Korelasyon analizi neticesinde zaman değeri ile aylık gelir, halihazırda kullanılan ulaştırma
türü ve eğitim seviyesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Korelasyon
analizinin sonuçları Çizelge 8.1’de sunulmaktadır.
Eğitim seviyesi ile gelir seviyesi arasında bir ilişki olabileceği öngörüsü ile bu iki değişken
arasında ayrıca korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda iki değişken
arasında Korelasyon katsayısı: 0,472 elde edilmiş ise de eğitim ve gelir seviyesi paralelliği
gözönüne alınarak eğitim seviyesi bağımsız değişken konumundan çıkarılmıştır.
Bağımlı değişkenin Zaman değeri; bağımsız değişkenlerin ise aylık gelir ve halihazırda
kullanılan ulaştırma türü olarak gerçekleştirilen doğrusal regresyon analizi sonuçları aşağıdaki
çizelgelerde özetlenmektedir.
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Çizelge 8.1. Tüm Değişkenler ile Yapılan Korelasyon Analizi Sonuçları
Korelasyon Katsayıları
ZD
Pearson Correlation
1
Farklı Tür
ZD
Sig. (2-tailed)
Sebebi
N
505
Pearson Correlation
0,844**
Aylık
Sig. (2-tailed)
0,000 Yaş
Gelir_Bin
N
505
Pearson Correlation
0,520**
Ulaştırma
Sig. (2-tailed)
0,000 Cinsiyet
Türü
N
505
Pearson Correlation
0,413**
Eğitim
Sig. (2-tailed)
0,000 Ehliyet
N
505
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ZD
0,046
0,300
505
0,071
0,110
505
0,088*
0,048
505
0,124**
0,005
505

Konya-Ankara arasında seyahat eden Konya popülasyonunun ortalama zaman değeri 8,0371
TL/saat iken ortalama gelir seviyesi 2 331,70TL’dir. Çizelge 8.2’de Zaman değeri modelinin
korelasyon ve belirlilik katsayıları görülmektedir. Sonuçlara göre belirlilik katsayısı 0,738
çıkmıştır. Bu değer, zaman değerindeki değişkenliğin %73,8’inin model ve seçilen bağımsız
değişkenler ile gerçeği açıklama gücünü göstermekte ise de geriye kalan %26,2 hatanın
rastgele ve bir başka bağımsız değişkenle açıklanamaz durumda olduğunu yansıtmaktadır.
Çizelge 8.2. Aritmetik ortalama ve standart sapmalar
ZamanDeğeri

8,0371

Standart
Hata
4,98378

AylıkGelir_Bin

2,3317

1,38637

505

UlaştırmaTürü

0,3861

0, 49542

505

Ortalama

N
505

Çizelge 8.3. Modelin korelasyon katsayısı ve belirlilik katsayısı
Model

R2

R
1

0,860

a

0,739

Ayarlanmış R2

0,738

Tahminin Standart Hatası
2,54972

a. Bağımsız Değişkenler: (Katsayı), AylıkGelir_Bin

Çizelge 8.5’te zaman değeri regresyon sabiti ve bağımsız değişkenlere ait katsayılar
verilmektedir. Aylık Gelir değişkeninin katsayısı 2,745 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda
kullanıcıların aylık geliri 1.000 TL arttığında zaman değerindeki artış 2,745 TL/saat
olmaktadır. Analiz neticesinde Konya’da yaşayan popülasyonun iş amaçlı olmayan
seyahatleri (sosyal, kişisel, eğlence, okul, vb.) için zaman değeri fonksiyonu Eş 7.5’te
gösterilmektedir.
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Çizelge 8.4. Model Sonuçları

MODEL SONUÇLARIb

Model

Kareler
Toplamı

Regresyon

9254,818

2

Hata

3263,548

502

Total

12518,366

504

1

Serbestlik Ortalamanın
Derecesi
Karesi

F

Sig.

4627,409 711,790

0,000a

6,501

a. Bağımsız Değişkenler: (Katsayı), AylıkGelir_Bin
b. Bağımlı Değişken: ZamanDeğeri

Çizelge 8.5. Zaman değeri modeli katsayıları
Katsayılara
B
Katsayı
1 AylıkGelir_Bin
UlaştırmaTürü

Std. Hata

0,928

0,222

2,745

0,091

1,835

0,255

Beta

t

Sig.

Alt Limitb

4,177 0,000

0,492

1,365

0,764

30,064 0,000

2,565

2,924

0,182

7,183 0,000

1,133

2,337

a. Bağımlı Değişken: Zaman Değeri

b. B için %95,0 Güvenilirlik Aralığı

ZD=0,928+2,745*AG+1,835UT
ZD
: zaman değeri (TL/saat)
AG
:aylık gelir (Bin TL)
UT
:Halihazırda kullanılan ulaştırma türü (Otobüs=0; Otomobil=1)1
8.1

Üst Limitb

(7.5)

Model Sonuçları

8.1.1

Yaş ve cinsiyet durumuna göre zaman değeri

Örneklemin, anlamsız veriler içermeyen ve zaman değeri hesaplaması için kullanılan kısmı
örneklem-2 olarak adlandırılmaktadır.
Çizelge 8.6’da yaş ve cinsiyet çapraz gruplarına göre zaman değerleri görülmektedir. Zaman
değeri, hızlı tren ulaştırma türü tarifesi ile otobüs tarifesi arasındaki farkın seyahat süresi
farkına oranı olarak alınmıştır. Çizelge incelendiğinde yaş ve cinsiyet değişkeninin zaman
değerinin belirlenebileceği karakteristik özellikler göstermediği anlaşılmaktadır.
Çizelge 8.6. Yaş ve cinsiyet gruplarına göre zaman değeri (TL/saat)
Yaş

Erkek

Kadın

(boş)

Ortalama

20-29

9,11

6,93

7,91

30-39

7,92

7,02

7,51

40-49

7,30

8,68

7,82

50-59

7,73

7,74

7,73

60+

9,82

7,74

3,75

8,98

Ortalama

8,56

7,46

3,75

8,04

1

Havayolu türü, kullanıcılar tarafından seçilmemiştir.
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8.1.2

Eğitim ve gelir durumuna göre zaman değeri

Çizelge 8.7’de eğitim ve gelir seviyesi gruplarına göre zaman değerleri verilmektedir.
Kullanıcı zaman değerlerinin ağırlıklı ortalamaları alındığında eğitim veya gelir seviyesi
arttıkça zaman değerinin de doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. Veriler alt gruplar
bazında daha detaylı incelendiğinde, gelir seviyesi bazında eğitim gruplarına göre genelleme
yapma şansı bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak eğitim grupları bazında gelir seviyesi
gruplarına göre incelendiğinde ise belir bir eğitim grubunda olan denekler arasında gelir
seviyesi arttıkça zaman değerinin de arttığı görülmektedir. Bu durum bütün eğitim alt grupları
için geçerlidir.
Çizelge 8.7. Eğitim ve gelir gruplarına göre zaman değeri (TL/saat)
Yüksek
Aylık gelir
İlkokul Ortaokul Lise okul veya Lisansüstü Ortalama
üniversite
0-1000 TL arası
2,58
1,79
1,25
2,21
2,26
1001-2000 TL
4,38
4,62
5,23
5,14
6,25
4,87
2001-3000 TL
4,69
10,00
9,95
10,36
7,50
9,52
3001-4000 TL
13,13
13,00
12,42
11,92
11,93
12,25
4001-5000 TL
16,25
15,18
13,50
14,42
15,00
14,50
5001 TL veya üstü
16,25
15,42
14,38
14,66
14,80
Ortalama
4,07
6,53
9,38
9,36
11,15
8,04
8.1.3

Halihazırda kullanılan ulaştırma türü (HKUT) ve gelir durumuna göre
zaman değeri

Örneklem-2’nin HKUT ve gelir gruplarına göre dağılımı incelendiğinde örneklem-2’nin
%37,8’i genellikle özel otobüsü kullanırken %61,8’i genellikle otobüsü kullanmaktadır. Özel
otomobili kullananların %35,1’i 2001-3000 TL gelir grubuna mensup iken bunu %20,4 ile
3001-4000 TL gelir grubu takip etmektedir. Bu türü kullananların ortalama gelir seviyesi
3.138,74 TL olarak belirlenmiştir.
Otobüsü kullananların %35,9’u 1001-2000 TL gelir grubuna mensup iken bunu %27,9 ile 01000 TL gelir grubu takip etmektedir. Bu türü kullananların ortalama gelir seviyesi 1.839,74
TL olarak belirlenmiştir. Bu verilerden otobüsü kullananların gelir seviyesinin özel otomobili
kullananlardan daha düşük olduğu görülmektedir.
Çizelge 8.8. Kullanılan tür ve gelir gruplarına göre zaman değeri (TL/saat)
özel otomobil

otobüs

hava yolu

hiçbiri

ortalama

0-1000 TL arası

4,11

2,11

2,26

1001-2000 TL arası

6,55

4,49

2001-3000 TL arası

10,35

8,62

3001-4000 TL arası

13,37

10,85

12,25

4001-5000 TL arası

14,70

14,13

14,50

5001 TL veya üstü

14,84

14,58

14,80

Ortalama

11,46

5,95

6,25

4,87
6,25

6,25

6,25

9,52

8,04
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Çizelge 8.8 incelendiğinde gerek özel otomobil gerekse otobüs türleri için zaman değerleri,
gelir seviyesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ayrıca her iki tür için de maksimum zaman
değerinin 14,75 TL/saat civarında olduğu dikkati çekmektedir. Özel otomobil ulaştırma türü
için ortalama zaman değeri 11,46 TL/saat iken otobüs ulaştırma türü için 5,95 TL/saat
şeklinde ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi özel otomobil kullananların zaman değeri, otobüs
kullananların zaman değerinin yaklaşık iki katıdır.
8.1.4

Farklı tür beklentisi sebebi (FTBS) ve HKUT’ye göre zaman değeri

Örneklem-2’yi oluşturan 505 kişinin yarısı halihazırda kullandığı ulaştırma türünden farklı bir
ulaştırma türü kullanmak istiyorsa bunun sebebini zaman tasarrufu sağlama isteği olarak ifade
etmiştir. Bunu %25,9 ile daha güvenli bir ulaştırma türü isteyenler takip etmektedir.
Halihazırda özel otomobil kullananların %42,4’ü zaman tasarrufu sağlama amacı
taşımaktadır. Bunu %27,2 ile konfor isteyenler ve %27,7 ile güvenlik isteyenler takip
etmektedir. Bu noktada, özel otomobil kullananların %70,0’ı farklı bir tür olarak otoyolunu
kastetmektedir.
Halihazırda otobüs türünü kullananların %55,4’ü farklı tür beklentisi sebebini zaman tasarrufu
olarak ifade etmektedir. Bunu %25,0 ile güvenlik isteyenler takip etmektedir.
Çizelge 8.9 incelendiğinde ‘Fikrim Yok’ cevabı dikkate alınmazsa FTBS grupları içinde
zaman değeri en yüksek olan grubun, 10,14 TL/saat ile farklı tür beklentisi sebebini ‘konfor’
olarak açıklayanlar olduğu dikkati çekmektedir. Bunu 8,44 TL/saat ile ‘güvenlik’ ve 7,49
TL/saat ile ‘zaman tasarrufu’ talep edenler izlemektedir.
Halihazırda kullanılan ulaştırma türleri bazında incelendiğinde ise özel otomobil kullananlar
arasında ‘güvenlik’ isteyenlerin zaman değeri 12,38 TL/saat; ‘konfor’ isteyenlerin zaman
değeri 12,02 TL/saat ve ‘zaman tasarrufu’ talep edenlerin zaman değeri 10,69 TL/saat olarak
ortaya çıkmıştır. Otobüs kullananların ise zaman değerinin FTBS’ye göre değişkenlik
göstermediği ve 6,00 TL/saat civarında olduğu söylenebilmektedir.
Çizelge 8.9. FTBS ve HKUT'ye göre zaman değeri (TL/saat)
Halihazırda kullanılan ulaştırma türü

Farklı bir tür beklentisinin
sebebi

Özel otomobil
Zaman tasarrufu
Maliyet
t
f
Konfor
Güvenlik

Hiçbiri

Ortalama

5,99

7,49

5,00

5,51

5,46

12,02

6,53

10,14

12,38

5,77

8,44

5,96

6,25

10,42
6,25
11,46

5,97
10,42

Cevap yok
Ortalama

Havayolu

10,69

Beklentim yok
Fikrim yok

Otobüs

5,95

6,25

6,25
6,25

8,04
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER
Konya’da yaşayan nüfusun yolculuk zaman değerlerinin, Konya-Ankara seyahatleri
kapsamında incelenmesinden müteşekkil bu çalışmada bundan sonra yapılacak benzer
çalışmalarda yön gösterici nitelikte olabilecek aşağıdaki sonuç ve öneriler ortaya çıkmaktadır.
Yapılan regresyon analizi neticesinde Konya halkının zaman değeri ortalama 8,0371 TL/saat
olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değer, Konya nüfusunun birim zaman tasarrufu için ne
kadar ödeme yapmaya istekli olduğunun bir göstergesidir.
AB üyesi ilk 25 ülkenin ortalama zaman değeri (€2002/yolcu-saat) verileri incelendiğinde
çalışma süresi dışında gerçekleşen uzun mesafeli seyahatler için zaman değerinin 6,56 € ile
13,62 € arasında değiştiği gözlenmektedir [Bickel ve ark., 2006]. Ülkemiz ile AB arasındaki
kişi başı gelir seviyelerindeki fark düşünüldüğünde zaman değerleri arasındaki farkın anlamlı
olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmanın sonucunda zaman değeri ile gelir arasındaki esneklik katsayısı, sıfıra oldukça
yakın (0,002745) çıkmıştır. Bu değer, çalışmada adı geçen yayınlardaki esneklik
katsayılarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Ancak bu çalışmaların çoğunun
Avrupa’da yapıldığı, Avrupa ile ülkemiz arasındaki kişi başı gelir seviyesi ve üretkenlik
farkları göz önünde tutulduğunda bu farkın anlamlı olduğu değerlendirilmektedir.
Çalışmada elde veriler değerlendirildiğinde örneklem-2’nin, Konya nüfusundan müteşekkil
anakütle verileriyle yaş ve cinsiyet açısından benzerlik taşıdığını söylemek mümkün
görünmemektedir. Ayrıca yüksek okul ve daha üstü eğitim seviyesinde olanların örneklem
içindeki ağırlığı oldukça yüksek olduğu görülmüş ve bu açıdan da anakütle ile benzerlik
taşımadığı sonucuna varılmıştır. Ancak gerek eğitim gerekse gelir seviyesinin zaman değeri
ile doğru orantılı olarak değiştiği gözlenmiştir. Halihazırda kullanılan ulaştırma türü bazında
bakıldığında ise özel otomobil kullananların ortalama geliri 3.138,74 TL iken otobüs
kullananların ortalama geliri 1.839,74 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca gerek özel otomobil
gerekse otobüs türleri için zaman değerlerinin gelir seviyesi ile doğru orantılı olarak arttığı
görülmektedir. Özel otomobil kullananların zaman değeri, 11,46 TL/saat ile otobüs
kullananların zaman değerinin yaklaşık iki katıdır. Ulaştırma türleri için zaman değerinin
farklılığı literatür taraması sonucunda beklenen bir durumdur. Halihazırda kullandığı
ulaştırma türünden farklı bir tür beklentisi içerisinde olanların bu beklentisinin sebepleri
araştırıldığında deneklerin yarısı bu beklentinin sebebini ‘zaman tasarrufu’ olarak ifade
etmişlerdir. Bunu daha güvenli seyahat etme beklentisi takip etmektedir. Halihazırda
kullanılan ulaştırma türü ile farklı tür beklentisi sebebi değişkenleri çapraz olarak
incelendiğinde özel otomobil kullananların zaman değeri ‘zaman tasarrufu’, ‘konfor’ ve
‘güvenlik’ gibi farklı sebepler bazında değişkenlik gösterirken otobüs kullananların zaman
değeri fazla değişmemekte ve 6,00 civarında sabitlenmektedir.
Genellikle büyük yatırımlar gerektiren ulaştırma projelerinde kaynak verimliliğini sağlamak
için sosyo-ekonomik fizibilitelerin gerçekleri yansıtması elzemdir. Bu çalışma, bu kapsamda
gerçekleştirilmiş bir ön çalışma niteliğindedir. Bu kapsamda ülke genelini temsil edecek
büyük bir çalışmada zaman değerinin de dahil olduğu sosyo-ekonomik fizibilitelerde
kullanılan bazı parametrelerin araştırılması büyük önem taşımaktadır.
Aynı konuda bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda gelir seviyesi ile ilgili ‘vergi öncesi’
veya ‘vergi sonrası’ gibi özelliklerin çalışmaya dahil edilmesi literatürdeki çalışmalarla
karşılaştırma yapmak açısından önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmanın sosyo-ekonomik fayda18
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maliyet analizlerinde kullanılacak olan ulaştırma modeli ile uyumlu olması açısından bireysel
karakteristiklerin mi yoksa hane halkı karakteristiklerinin mi araştırma konusu yapılacağı da
bir diğer önemli konudur.
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PERFORMANCE APPRAISAL PERCEPTION DIFFERENCES: AN EMPRICAL
EXAMINATION

Abdullah SOYSAL1
ABSTRACT
In this study it is tried to determine the perception difference between managers and
personnel. In information society human resources are the most valuable elements of an
organization. Therefore it has become more important to get reliable information about
personnel’s performance than ever. This study realized in different bank branches in
Kahramanmaraş province with survey method. There were 70 managers and personnel’s at
total. t-test was used to disclosure the differences. Results indicate that managers and
personnel’s have different perceptions and the people at management level are more
optimistic about performance appraisal systems.
Keywords: performance appraisal, perception, banking
PERFORANS DEĞERLEMEDE ALGI FARKLILIKLARI: DENEYE DAYALI BİR
ÇALIŞMA
ÖZ
Bu çalışmada bankacılık sektöründe çalışan yöneticiler ve personelin performans
değerleme konusundaki algılama farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bilgi toplumunda
insan kaynakları bir örgütün en değerli unsurudur. Bu yüzden personelin performansı
hakkında güvenilir bilgi edinmek hiç olmadığı kadar önem taşımaktadır. Bu çalışma ile
personelin ve yöneticilerin performans değerleme sistemleri hakkında bakış açıları yönünden
bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Kahramanmaraş ilinde farklı banka
şubeleri dikkate alınarak toplam 70 yönetici ve çalışan üzerinde gerçekleştirilen bu
çalışmada, farklılıkları ortaya çıkarmak için t-testi kullanılmıştır. Veriler anket yoluyla elde
edilmiştir. Sonuçlar yönetimin ve personelin performans değerleme hakkında farklı algılara
sahip olduklarını ve yönetim kademesinin iyimser olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: performans yönetimi, algı, bankacılık.
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INTRODUCTION
Human resources have a different structure in an organization than the other
production factors. Peoples add values to an organization by their feelings, ambitions and
aims. Adding value depends on some factors. Therefore, keeping detailed information about
an employee and using it to give decision when necessary is a strategic human resources
activity (Karcıoğlu, 2009). Performance appraisal is a management tool that tries to count the
personnel’s performance.
Performance appraisal is important for all organizations. Employers try to assess their
employees’ performance because they want to determine which of their workers work harder
or performance better. With this knowledge they can increase personnel’s salary. According
to Griffin and Ebert (2002) performance appraisal is a formal evaluation of an employee's job
performance in order to determine the degree to which the employee is performing effectively
(p. 216). Performance appraisal is the step where the management finds out how effective it
has been in hiring and placing personnel and acts as an approach towards managing and
developing the personnel aiming at the overall achievement of the organization’s objectives
(Neeraja and Aman, 2009:67)
Performance appraisal can be done for different purposes. If we want to summarize the
purposes we can collect them at three group namely managerial, feedback and research
purposes (Nerdinger et al. 2008). Managerial Purposes are salary or wage determination,
preparation and documentation of personnel actions (i.e. promotions, transfers or layoffs),
planning and designing of HRM practices, reorganizations of working conditions, evaluating
personnel selection. Feedback Purposes are clarification of performance requirements,
creating feedback and goal agreement talks to improve performance and individual
counseling. Research Purposes are validation of requirement analysis, validation of personnel
selection instruments and evaluation career department.
PERFORMANCE APPRAISAL PERCEPTION
Employees’ perception of justice is an important factor to achieve the aim of appraisal
process. When employees perceive unfairness on process then there can be some employee
reactions such as strike, decreasing performance etc.(Holbrook 2002). In this context creating
an environment in which there is no perception difference can make a performance appraisal
process more reliable.
When evaluating a performance justice concerns can be grouped into two categories.
These are procedural and distributive justice (Erdogan, 2002:557; Holbrook, 2002).
Procedural justice can be examined in two sub-categories. These are procedural and
interactional justice. Procedural justice is about the “justice of procedures”. In procedural
justice the important thing is “the fairness of the procedures”. The result or outcome of the
performance appraisal system may become fair but we can talk about the fairness of
procedures.
Interactional justice can be defined as the fairness of interpersonal interaction during
the performance appraisal session (Erdogan, 2002:558). Performance appraisal requires
2
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substantial amounts of communication between appraisal and apraisee. During this
interaction, individuals expect to be treated respectfully. The fairness of interpersonal
communication during performance appraisal process constitutes interactional justice
perceptions (Erdogan, 2002:558).
The important thing in procedural justice is the fairness of procedure whereas in
interactional justice the important thing is the fairness of communication.
In distributive justice employees compare their input-output ratios with those of others
in order to determine the level of fairness. When individuals perceive inequity, they modify
their effort, or change their perceptions of inputs or outcomes. (Erdogan, 2002:558)
LITERATURE
Measuring an employee’s performance is a challenging task (Wilson, 2002; Yee,
2009). However employers want to know which of his or her employee performs better. In
highly changing business environment determining and retaining which employee has
talented knowledge can be of vital information. Managers have to know which employee
contributes organization a lot, and to determine this they have to realize a performance
appraisal system.
It is beneficial to focus on short term objectives rather than the long term ones because
there will be change something at the long term. Getting support for achieving objectives,
motivating managers, giving feedbacks to personnel are more important than just determining
which actions necessary for punishment or reward. (Cravens, 2009:270)
Cravens (2009) emphasizes the importance of positive feedback to employee’s. When
we want to measure an employee’s performance, we shouldn’t focus on the negative aspects
of results.
At the end of the appraisal process, the data that related to personnel’ past
performance acquired. These data helps to measure the personnel’ performance related to predetermined standards, to converge the aims of personnel and organizations and to improve the
quality of personnel’ abilities (Turgut, 2001).
Assessing an employee’s performance has its positive and negative aspects (Feuer,
2003). According to Fred Nickoles empirical researches, typical performance appraisal
system consumes a lot of time and energy, depresses and demotivates personnel, ruins trust
and teamwork and despite these negative sides, creates a little value. Because of these
reasons, conducting performance appraisal should be handled carefully. When conducting a
performance appraisal system there are some points that should be avoided; first of all the
person who try to evaluates performance shouldn’t consume much of time with filling forms,
provide unclear explanations, avoiding too many subjective comments and people should
prepare to evaluation (Feuer,2003).

3
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The reasons why performance appraisal creates anxiety on personnel can be;
-worries about job stress,
-not sharing same aims with organizations
-doubts about being fairly treated or not (Hui and Qin-xuan, 2009)
Here, the key point is human factor. If the objectives of an organization are forced
choice for personnel it won’t create incentive power. People has dreams, wishes and personal
aspirations (Levinson, 2003)
Performance appraisal can help people in the organization to see their success of
failure. If there is a failure at achieving the pre-determined performance than training program
should be considered by supervisors. Also the results of appraisal can help managers to know
on which degree they invested their money well. It can ensure that all the works are being
done with talented personnel. (Feuer, 2003)
There are roughly two sides of a typical appraisal system. One is the appraisee whose
performance is evaluating and appraisal who appraise the performance. Appraiser should be a
disciplinary judge and a helpful counselor, but being both of them contains dilemmas
(Wilson,2002). Being at the same time both of them is a hard task if not impossible.
We can summarize the prior studies as follow;
Neeraka and Aman (2009) uses factor analysis and chi-square tests to test the
demographic variables and employers’ opinions’ independence and found that they are
independent and age plays an important role.
Ritchie and O’Malley (2009) researched whether engaging in emotional labor increase
feedback and found that emotional labor contribute to the success of performance appraisal
system.
Law (2007) concluded that when a performance appraisal system doesn’t take the
system factors which account for most of variation is not an effective system. They can
disrupt interpersonal relationships, teamwork, creativity and motivation.
According to Bourguigmon and Chiapello (2005) performance appraisal systems may
be considered as one of the major trials in the business world since they provide justification
for the distribution of social goods, on the basis of institutionalized rules.
Kıngır and Taşkıran (2006) researched managers and personnel opinions and
concluded at some points their opinions differs.
THE AIM OF THE STUDY
This study realized to determine the perception differences between different levels of
personnel and genders. If there is a difference we want to understand the differences’
4
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direction. Employees are in a more negative manner for performance appraisal systems.
Because they think that their performance is measuring to determine how bad did they do in
the past. And if the result is too bad, they think they’ll be fired. This can be create paralyzing
feelings of guilt and make process harder (Levinson, 2003). If performance appraisal system
doesn’t apply properly they will undermine efficiency.
HYPOTHESES
One of our hypotheses is about the perception differences between male and female.
Our hypothesis about gender difference is state that here is no difference between male
perception and female perception.
Our hypothesis about managers and employee’s perception states that there is no
difference between managers’ perception and employee’s perception.
Ha: There is no difference between male and females’ perception of performance
appraisal
Hb: There is no difference between personnel’s’ and managers’ perception of
performance appraisal
DATA, METHODOLOGY AND CONTENT
Our questionnaire gives us a number about the participants’ perception of performance
appraisal system that is in use by the organization they are working. If that score is bigger we
can say that the participant percepts performance appraisal system in a more positive way.
To reveal the differences between personnel and managers perceptions we conducted a
questionnaire which was used by Kıngır and Taşkıran (2006). The survey realized in
Kahramanmaraş Province. In total, 77 personnel and managers who work at different bank
branches completed the survey. To understand the features of participants, we’ll show the
results of descriptive statistics then the questions that aimed to disclosure the performance
appraisal perceptions will be presented.
RESULTS
In Table 1, we can see the descriptive statistics of our participants. We collected from
our participants’ gender, marital status, age, education, position, duration and income as
descriptive statistics. Most of our participants had an associate degree, were personnel and
were males. Female participants are not as much crowd as males because at a developing city
as Kahramanmaraş female participation to workforce is relatively at a small rate. Marital
status rate of our participants is almost equal. There are 38 unmarried and 39 married
participants in our survey. Half of our participants are at the age between 26 and 30. Most of
our participants have an associate degree. That is also because qualified personnel choose
bigger cities to work. There are more personnel in our study. That is because there is
relatively less person in management level. And half of our participants have a monthly
income between 1000TL and 1500TL. To the question “how many years are you working?”
participants gave different answer but almost there are equal numbers in the groups.
5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33
Kasım – Aralık 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

Tablo 1. Descriptive Statistics of participants.
Variables
Gender
Marital Status
Age

Education

Position
Duration

Income

Values
Male
Female
Married
Unmarried
18-25
26-30
31-40
41+
Highschool
Associate Degree
Undergraduate
Personnel
Manager
0-12
13-24
25-36
37-48
49 +
500-999
1000-1499
1500-1999
2000 +

Frequency
52
25
39
38
10
38
20
9
3
62
17
60
17
17
23
16
9
12
13
43
12
9

Percent (%)
67,5
32,5
50,6
49,4
13
49,4
26
11,7
3,9
80,5
15,6
77,9
22,1
22,1
29,9
20,8
11,7
15,6
16,9
55,8
15,6
11,7

We re-arranged the original questionnaire (Kıngır and Taşkıran, 2006) for disclosure
the perception differences. The higher the participant optimistic about performance appraisal
the more score he/she will get from our survey. We summed results and used simple t test to
compare the means. The group means are available at Table 2.
Table 2. Group Statistics
Gender
Position

Male
Female
Personne
Manage

Mean
36,23
20,00
25,95
48,65

According to Table 2 males seems more optimistic about performance appraisal than their
female counterparts. Male participants answered our questions in a more positive way. Their
total scores’ mean is 36,23. Females’ mean is 20. That means males are more optimistic about
performance appraisal than females. But we cannot be so sure without testing that with
statistical methods. We’ll use independent t test.
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When we look at positions we get that personnel’s scores’ mean is 25,95 and
managers’ scores’ mean is 48,65 that is manages give more positive answers to the
questionnaire.
We used t test to test whether these differences meaningful or not. Confidence interval
for t test is 95%. The results are shown at table 3.
Table3. Results of t tests
t test value
df
7,152*
75
Gender
Position

-11,112*

75

* p < 0,05

Results suggest that there is meaningful difference between female perception and
male perception of performance appraisal system. Females are in a more negative manner
about performance appraisal. They do not believe their organizations’ performance appraisal
systems’ fairness. We reject the hypothesis-a (Ha) that states there is no difference and
conclude that there are differences between male perception and female perception.
When we look at the difference between managers’ perception and personnel’
perception we get that the difference is meaningful. We reject the Hypothesis b. Managers
seem to believe the merits of performance appraisal more than their personnel. A lot of factor
can affect that difference. Managers may get educated well or come from another province or
doesn’t afraid from being unemployed. We reject hypothesis b and conclude that there are
differences between managers’ perception and personnel’s’ perception of performance
appraisal.
CONCLUSION, RESTRICTIONS AND STUDY SUGGESTIONS
This study aimed to disclosure the perception differences between managers and
personnels. We especially used a small province to determine whether the differences occur in
smaller provinces too. And at the result of the study we found that the perception differs
among levels and gender. Increasing the sample size may be beneficial for next studies. It can
be researched the perception differences between different size of banks or between banking
sector and others.
We found that females are more pessimistic about performance appraisal process. We
think that is because psychological reasons. Kahramanmaraş is not at the biggest 10 cities in
Turkey and it is developing.
According to our observation this difference can be diminished by communication
between upper management and personnel. Management should tell their personnel that
performance appraisal is not a “firing tool”. They should diminish the stress on personnel by
telling their personnel that they will just get the result of their performance and if there is
something that goes wrong, this process will help them to identify the problem and with
performance appraisal results they can change the wrong way. Personnel must be sure about
the aim of performance appraisal. And converging personnel’s and organizations’ aims can
7
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help to reduce the stress on staff (Levinson, 2003). Meeting regularly can help both
communication and converging aims.
Management level staff perceives performance appraisal system in a more positive
manner. That is maybe because their position in an organization approaches the upper level
and that gives them an appraisee power.
Also banks that participated to our survey should revise their performance appraisal
system because it is perceived differently by different level of staff and genders. And we
believe that difference can also diminish by effective communication.
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