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ÖZ
Bu çalışmada, Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in sorunları ele alındı.
Araştırma evreni olarak da İngiltere-Londra-Lewisham da yaşayan Kıbrıslı Türkler seçildi.
Lewisham, İngiltere’nin başkenti Londra’nın önemli semtlerinden ve belediyelerinden bir
tanesidir. Londra’nın güneydoğusunda yer alan Lewisham, farklı etnik grupların oluşturduğu
250 bine yakın nüfusa (2005 yılı istatistiklerine göre) sahiptir. Lewisham halkının yaklaşık
yüzde 10’unu Türkler oluşturmaktadır. Yerel Türk liderlerden edinilen bilgiye göre bölgede
20 bini aşkın Kuzey Kıbrıslı Türk, 5 bine yakın da Türkiye’den gelmiş Türk göçmen
yaşamaktadır.
Betimleyici türden bir sosyolojik araştırma özelliği taşıyan bu çalışmanın temelini,
araştırmacının Londra’da, Surrey Üniversitesi, Surrey Social Research Market çatısı altında,
Londra Lewisham Belediyesi için yaptığı saha araştırmasının verileri oluşturmaktadır. Buna
ilaveten araştırmacı, yörede yaşayan Türk halkı kanaat önderleri ile de yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Araştırmada, sahadan elde edilen bulgular, tarihsel bilgilerle de
Bu çalışma, 18-20 Ekim 2012 tarihinde 3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu’nda sunulan “İngiltere’de Yaşayan
Kuzey Kıbrıslı Türk Göçmenlerin Sorunları:Londra-Lewisham Örneği” isimli bildiri geliştirilerek hazırlanmıştır.
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harmanlanarak, Kıbrıs meselesine ışık tutmak ve özellikle de Londra’da yaşayan Kıbrıslı
Türkler’in sorunlarını, sosyolojik boyutlarıyla ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırmada
metodolojik açıdan görüşme ve odak grup görüşmesi teknikleri kullanıldı.
Araştırmanın bulgularına göre, Londra Lewisham belediyesi sınırları içinde yaşayan
Kıbrıslı Türk göçmenlerin öncelikli sorunları arasında etnik ayrımcılık, çocuklara-yaşlılara ve
zihinsel engellilere yönelik bakım ünitelerinin yetersizliği, güvenlik, işsizlik ve çevre
sorunları yer aldığı belirlenmiştir. Çocukların ve gençlerin karşı karşıya kaldıkları kültürel
problemler ise konunun en önemli boyutunu oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Dış Göç, Göçmen, Londra, Lewisham, Kuzey Kıbrıslı Türkler,
Kuzey Kıbrıslı Türkler’in Sorunları.
SOCIOLOGICAL ANAYLSIS OF THE MAJOR PROPLEMS OF THE TURKISH
CYPRIOTY WHO LIVE IN LEWISHAM-LONDON
ABSTRACT
Lewisham is one of the major municipalities of London. Lewisham which is located in
the Southeast area of London, has nearly 250 thousand population (according to statistics
from the year 2005). The population consists of a large number of ethnic groups. The Turks
constitute nearly 10 percent of the people of Lewisham. According to the information
obtained from the local Turkish leaders, 20 thousand Northern Turkish Cypriots and 5
thousand Turkish immigranta come from Turkey live in the region.
This research was designed as a descriptive research. The main purpose of the research
is to the analyse the sociological dimensions of the major problems of the Turkish Cypriots
who are living in the Lewisham in London. The data set of the field research which was
realised by the researcher for the SSRM is used as the main data resource. Interview and focus
group interview techniques were used for gathering the data.
According to the research findings, ethnic discrimination, security, unemployment,
lack of maintenance units for the children, elderly and mentally disabled people and
environmental problems can be counted among the major problems of the Turkish Cypriots
who are living in the Lewisham
Key Words: External Migration, Immigrant, London, Lewisham, North Cypriot
Turks, Major Problems of North Cypriot Turks.
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GİRİŞ
İnsanların, insan topluluklarının ve toplumların içinde bulundukları sorunları
araştırmak, onlara çözüm yolları üretmeye çalışmak sosyologların en temel mesleki görev ve
sorumluluklarındandır. Gerektiğinde bu ilgi yakın çevreden başlayıp uzak çevreye doğru
uzanmalı, ülke sınırlarının dışına taşmalıdır. Yaygın ismi ile Kıbrıs sorunu da böylesi temel
sorunlardan bir tanesidir. Bu sorunun temeli tarihin derinliklerine kadar uzanır. Akdeniz’in bu
güzel adası tarihin her döneminde büyük güçlerin ilgi ve dikkatini çekmiştir. Bu oldukça
güzel ancak jeopolitik ve jeostratejik açıdan da bir o kadar önemli toprağı yurt edinmenin
bedeli, Kıbrıs’ta yaşayanlar için oldukça ağır olmuştur. Bu hususta en büyük bedel ödeyen de
Türkler, özellikle Kıbrıslı Türkler olmuştur. Kıbrıs’taki Türk toplumu, adanın yerlisi Türkler
ile Türkiye’den göç etmiş Türkler’den oluşur (Arkonaç, 2012: 59-60). Günümüzde Kıbrıs
sorunu denildiğinde ilk akla gelen, Kıbrıslı Türk toplumunun yaşamakta olduğu ve büyük
güçler tarafından neredeyse çözümsüzlüğe mahkûm edilmiş sorunlar gelmelidir.
Kıbrıs sorunu denkleminin önemli bir bileşenini de Kıbrıs dışında yaşayan Türkler
oluşturur. Günümüzde Kıbrıs sorunu ve Kıbrıslı Türkler’in yaşadıkları sorunlar, duyarlı bir
sosyologun gözden ırak tutamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Bu realiteden yola çıkarak
çalışmada, Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ve sorunları ele alındı. Araştırma evreni
olarak da İngiltere-Londra seçildi. Zira Kıbrıs sorunu denildiğinde ismi dikkate alınması
gereken faktörlerden, sorunun önemli uluslararası parametrelerinden biri de İngiltere’dir.
Tarihsel ve diplomatik sebeplerden dolayı, Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in önemli
bir bölümü İngiltere’de yaşamaktadır.
Kıbrıs dışında ve özellikle de İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in önemli bir
bölümünü, 1950’li yılların ikinci yarısından sonra adada yaşanmaya başlayan ve 1960’lı ve
1970’li yıllarda had safhaya ulaşan olaylar sebebiyle ülke dışına göç etmiş olan bireyler
oluşturur. Gümüş (1996: 243)’ün de belirttiği gibi göç fiziki, sosyal, kültürel ortamlar
arasında yer değiştirme olayı; göçmen ise bu hareketi gerçekleştiren birey, bireyler ya da
gruplardır. Göç olayı ülke sınırları içinde yer değiştirme şeklinde olabileceği gibi, ülke
sınırlarını aşan uluslararası göç şeklinde de gerçekleşebilir (Akan, 1996: 521). Kıbrıs
Adası’ndan ülke dışına doğru yaşanan göç uluslararası bir göç mahiyetindedir. Ülkeye ve
Kıbrıs Türk halkına uzun yıllardan beri haksız yere uygulana gelen zulüm ve uluslararası
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ambargo da, bu göçü körükleyen önemli bir faktördür. Kıbrıslı Türklerin göç ettiği ülkelerin
başında özellikle İngiltere, Avustralya ve Türkiye yer alır.
TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KIBRIS VE KIBRIS SORUNU
Kendi çok büyük olmamakla birlikte, dünyadaki jeopolitik ve jeostratejik önemi en
büyük kara parçalarından biridir. Binlerce yıldan beridir çok sayıda kültür ve uygarlığa ev
sahipliği yapmış olan bu ender ada, tarihin hemen her döneminde büyük mücadelelere sahne
olmuştur. Günümüzde önemi her geçen gün daha da artan adanın üzerinde iki devlet hüküm
sürmektedir. Ada’nın güneyi Rumların kontrolünde, kuzeyi ise Türklerin egemenliğindedir.
Kıbrıs Adası, sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik öneminden dolayı Tarihte de büyük
devletlerin hükümranlık mücadelesi verdiği bir alan olmuştur.
Köklerini tarihin derinliklerinden alan Kıbrıs Meselesi, 21. yüzyıla gelindiğinde, çok
daha karmaşıklaşmış ve neredeyse çözümü imkânsız hale gelmiştir. Sosyo-politik boyutu ağır
basan problemin daha anlaşılır gelmesi ve Ada’nın dünya üzerindeki konumunun da iyi
anlaşılması gerekir. Bu nedenle çalışmanın başlangıcında adanın coğrafi, tarihi ve sosyal
özellikleri ile ilgili kısa bir bilgi vermek yararlı olacaktır.

Kaynak: maps.google.com
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Kaynak: www.kibris.gen.tr
Sicilya ve Sardinya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adası konumunda bulunan
Kıbrıs Adası, yer küre üzerinde Güneybatı Asya'da 34.33 ve 35.41 Kuzey enlemleri ve 32.23
ve 34.55 Doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyinde yer alan Türkiye’ye uzaklığı 65
km’dir. Doğusunda yer alan Suriye’den uzaklığı 112 km, İsrail’den uzaklığı 267 km ve
Lübnan ile arasındaki mesafe ise 162 km’dir. Güneyinde yer alan Mısır’a uzaklığı 418 km’dir.
Kuzeybatısındaki Yunanistan ile arasındaki mesafe ise 965 km’yi bulur (Vikipedi, 2012-a).
Akdeniz İklimi’nin hüküm sürdüğü adanın yüzölçümü 9.251 km2’dir. İçinde çok az da
olsa İngiliz, Ermeni ve Marunî topluluklarının da bulunduğu adanın nüfusunun yüzde 71'i
Rum, yüzde 29'u ise Türk'tür. En büyük şehri Lefkoşa'dır. 803.147 kişinin yaşadığı adada
ortalama nüfus yoğunluğu 90 kişi/km2’dir. Dağ sıraları Kıbrıs adasının kuzeyinde ve
güneyinde oldukça geniş bir alan kaplar. Ada’nın en yüksek tepesi Beşparmak dağlarındaki,
1024 metre yüksekliği olan Selvili Tepesi’dir. Yılın en sıcak ayı Temmuz, en soğuk ayı ocak
ayıdır. Ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz yağış rejiminin hüküm sürdüğü adada yazlar kurak ve
sıcak, kışlar ılık ve az yağışlı geçer. Bununla birlikte iç kesimlere doğru karasal iklimin
özelliklerini de gözlemlemek mümkündür (Atasoy, 2011: 30). Ada’nın genel bitki örtüsü,
Akdeniz İklimi’nin tipi bitki örtüsü turunçgiller, zeytingiller, makilik ve bodur ağaçlardan
oluşmakla birlikte; doğal ortamda 150 farklı türde yaklaşık 1900 çeşit çiçekli bitki yetişir.
Ormanlarında yaygın olarak yetişen başlıca ağaç türleri çam, servi, meşe ve okaliptüstür.
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Kaynak: http://www.turkiye-rehberi.net/kuzey-kibris-haritasi.asp
Öte yandan Kıbrıs'ta ilk insan yerleşiminin izleri, tahmini olarak MÖ. 10000 yıllarına
kadar inmektedir. Kıbrıs’ın ilk yerleşimcilerinin Anadolu üzerinden gelen insanlar olduğu ve
bu insanların kıyı bölgelerinde toplu yerleşim bölgeleri kurdukları düşünülmektedir. Kıbrıs'ta
MÖ 3000 yıllarında bakır madeninin çıkarılması ile birlikte insanlar bu madeni işlemeyi
öğrenerek günlük hayatta kullanılabilecek aletler yapmaya başlamıştır. Ada’da ticari hayat
Mısır, Suriye, Filistin üzerinden Mezopotamya halklarının adaya gelmeye başlaması ile
canlılık kazanmıştır. Demir Çağı'nda üretilen ve kullanılan aletlerin ve eserlerin çoğunun
Anadolu kaynaklı olduğu vurgulanır.
Kıbrıs adasında insanlar M.Ö. 1500 yıllarına kadar müstakil yapılı mahalli idareler
şeklinde yaşamaktaydı. Ada, takip eden süreçte Mısır İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiş
olmakla birlikte,

yüz yılı aşkın bir süre M.Ö. 1320'ye kadar Hititler ve Mısırlıların

mücadelelerine sahne olmuştur. Bu tarihten itibaren MÖ. 1200'li yıllara kadar ise Hititler
idaresi altında kalmıştır.
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Kaynak: maps.google.com
M.Ö. 1000-709 tarihleri arasında adada bulunan kolonilerin hâkimiyeti Fenikelilerin
elindedir. M.Ö. 709'da ise Asurlular Kıbrıs'ı ele geçirdiler ve adadaki hâkimiyetini M.Ö.
669’a kadar sürdürdüler. Takip eden süreçte Mısır, Pers ve Makedonya İmparatorluğu’nun
hükümranlık alanı olmuştur. Daha sonraları Romalıların, bazen Mısırlıların, Bizanslıların,
Arapların egemenliğinde de kalmış olan adada hâkimiyet tam bir kaynayan cadı kazanına
dönüşmüştür. Adanın yönetimi birçok kez el değiştirmiştir. Müslümanlığın ilk kalıcı izleri
M.S. 649 yılında görülmeye başlasa da asıl kalıcı etki Osman bin Affan halifeliği döneminde,
Muaviyen Şam'da Suriye Eyaleti valisi iken, MS 654’te Emeviler’in adayı fethetmesiyle
görülmeye başlanmıştır (Vikipedi, 2012-a).
Egemenliği On dördüncü yüzyıldan itibaren Cenevizlilerin, Memlukluların ve
Venedikliler arasında el değiştiren Kıbrıs, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından
fethedilmiştir. 1531 – 1540 yılları arasında Kıbrıs’ın nüfusu 197.000 kişi olup, bu nüfusun
70.050’si “pariçi” olarak adlandırılan ve haftanın belirli günlerinde toprak sahiplerinin
tarlalarında çalışmak zorunda olan kölelerden, 95.000’ni de köylülerden oluşmaktadır. Ada
Venediklilerin sömürge yönetimi altında olduğu bu dönemde halk, üretiminin üçte birinin
Venedikli feodal beylere vermek zorundaydı. 1570–1571 yılları arasında, Osmanlı –Venedik
Savaşları’nın yaşandığı dönemde Kıbrıs halkının bir bölümü ada dışına kaçmış bir bölümü de
dağlara sığınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, kısa sayılabilecek bir sürede adada barışı
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sağlamış, köleliğe son vermiş ve Ada’dan ayrılan halkın geri dönmesi için gayret sarf etmiştir.
Lala Mustafa Paşa fetih sonrasında adada 3379 asker bırakmıştır. Askerlerin bir kısmı sonrada
ailelerini de yanına almıştır. Bu yıllarda adadaki 900 civarındaki yerleşim biriminde 150 bine
yakın kişi yaşamaktaydı. Kilometre kareye 16 kişinin düştüğü 1570’li yıllarda, adada
demografik dengeyi sağlamak ve yoğunluğu arttırmak isteyen devlet, Kıbrıs’ta yaşamak
isteyenlere her türlü yardım ve kolaylığı sağlamıştır. 1572–1581 yılları arasında adaya
Anadolu’dan yaklaşık 8 bin hane ve 40 bin kişi gönderilmiştir. 1777 yılında toplam 84.000
civarında bireyin yaşadığı adada, nüfusun 47.000’ini Türkler, 37.000’ini de Rumlar
oluşturmaktaydı (Atasoy, 2011: 32).
Harita: Piri Reisin Kıbrıs Haritası

Kaynak: Vikipedi 2012, http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s
Sömürgelerine giden yolları kontrol altıda tutabilmek için üs arayışı içinde olan
İngiltere için Kıbrıs Adası bulunmaz kaftan olmuştur. 1878 yılında, Osmanlı'dan “Ruslara
karşı yardım” vaadiyle yıllık yaklaşık 92.000 altın karşılığında, İngiltere tarafından, Kıbrıs
Sözleşmesi ile kiralanmış olan Ada, 1914 yılında İngiltere tarafından ilhak edilmiştir. Yapılan
anlaşmaya göre adanın mülkiyeti Osmanlı İmparatorluğu’nda kalacak, yönetim ise İngilizlerin
elinde olacaktı. Ancak 1914 yılında, Birinci Cihan Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun
İngilizlere karşı Almanların yanından yer alması gerekçe gösterilerek, ada İngiltere tarafından
ilhak edilmiştir.
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KIBRISLI TÜRKLER VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)
Daha önce de vurgulandığı gibi Kıbrıs’taki Türk varlığı, kökenini tarihin
derinliklerinden alır. Bununla birlikte araştırma konusu, 1950’li yılların ikinci yarısından
itibaren yaşanan sosyo-politik olaylarla yakından ilgili olduğu için, o günden bugüne
yaşananlara kısaca değinmek faydalı olacaktır. Yaşanan bu olayları tetikleyen ve cennet adayı
1960’lı 1970’li yıllarda kan gölüne çeviren, aşırı Rum milliyetçilerinin “enosis hayali”
olmuştur.
Ada’da Kıbrıslı Rumların kurduğu EOKA örgütünün, 1955'ten itibaren başlangıçta
İngiliz kuvvetlerine yönelik başlayan silahlı eylemleri; İngilizlerin kontrolü sağlamada
yetersiz kalmasının da etkisiyle devamında, “enosis” isteyen Rumlar’ın adada yaşayan
Türkler’e yönelik kanlı eylemlerine dönüşmeye başladı. 1956 yılında başlayan süreçte,
Ada’daki işgalci güç konumundaki İngiltere, Kıbrıslı Türkler’in Ada’daki özerklik ve öz
yönetim haklarını kabul etmiştir (Safty, 2001: 2). 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
gerçekleştirdiği harekâtla adaya geçici de olsa barış ve sükûnet geldi. Adanın kuzeyinde
Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983 tarihinde de bu devlet Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC)’ne dönüşmüştür. Daha net bir ifadeyle, 15 Kasım 1983'te, Kıbrıs Türk
Federe Devleti meclisi, Self-determinasyon hakkını kullanarak oybirliği ile aldığı bir kararla,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş’tır.
Ada Türkler’e karşı artan Rum saldırılarının bir sonucu olarak, 1963 yılında, Birleşmiş
Milletler denetiminde Başkent Lefkoşe’de çekilen Yeşil Hat ile, Türkler ve Rumlar arasında
ikiye bölünmüş durumdadır. Avrupa Birliği’nin, Rum kesimini, Türkler’in adadaki yüzlerce
yıllık varlığını hiçe sayarak, birliğe tam üye statüsünde alması, adanın bu bölünmüşlüğünü
daha da kalıcı hale getirmiştir (Ahmad, 2001: 1). Müslüman Kıbrıslı Türkler’in yaşadıkları bir
bakıma, Müslüman Filistinlilerinkine oldukça benzer. Yaşanılan siyasi, toplumsal ve
ekonomik problemler birbirini oldukça andırır. Her iki halk da tarihin derinliklerinden bu
yana çatışmasız, ambargosuz, haklarının teslim edilip varlıklarının tanındığı günlerin özlemi
içindedirler (Safty, 2001: 1).
Öte yandan, Rumların “enosis hayalinin” 1974'de bittiğini artık, bazı aklı başında
Yunan ve Rum akademisyen ve politikacılar da görmektedir. Örneğin 2002 yılında Yunan
Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Kıbrıs'ta Enosis hayalinin 1974'de bittiğini hatırlatarak
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‘‘Türkler nasıl Rum Cumhurbaşkanını kabul edecekse Rumlar da Türk Cumhurbaşkanını
kabul edecekler’’ şeklinde beyanat vermiştir (Hürriyet Gazetesi 2002). Zaman zaman böylesi
aklıselim sahibi sesler duyulsa da, bununla birlikte adada sular, yakın gelecekte kolay kolay
durulacağa hiç benzememektedir.

Rumların, AB’nin büyük biraderlerince, uluslararası anlaşmalar hiçe sayılarak, Avrupa
Birliği’ne alınmış olması da sorunu çözümsüzlüğe mahkûm etmiştir. Türkiye’nin de üyesi
olmadığı bir uluslararası birliğe, Kıbrıs Rum Kesimi’nin tam üye statüsünde kabul edilmesi;
böylesi politik meselelerde, Kıbrıs sorununun çözümünün yeni bir problem çözme yolu
(Hugg, 2001: 93) modeli olma olasılığını da suya düşürmüştür. Avrupa Birliği’nin, adadaki
Türk varlığını neredeyse yok sayarcasına, Kıbrıslı Rumlar’ı birliğe dâhil etmesi, kökeni
tarihin derinliklerine dayanan problem ile ilgili bir bakıma, muhtemel en kötü senaryonun
gerçekleşmesi (Hugg, 2001: 93) olarak da görülebilir. Yaşananlar, Avrupa Birliği bayrağının
adaya, en azından adada yaşayan Kuzey Kıbrıslı Türklere refah ve barış getirmediğini bütün
çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir.
Konuya burada bir virgül koyup günümüzde adadaki Türk gerçeğine, bir göz atmak
gerekir. Lozan anlaşmasını müteakip dönemde ve özellikle de Eoka terör eylemlerinin had
safhaya ulaştığı 1963–1974 yılları arsında ada dışına doğru çok büyük bir dış göç hareketi
yaşanmıştır. 1990 nüfus sayımı sonuçları, Kıbrıs’tan yalnızca Türkiye’ye göç edenlerin
10
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sayısının 200 bine ulaştığına işaret etmektedir (Atasoy, 2011: 35-36). Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin nüfusu, 2006 genel nüfus sayımına göre 265,100 kişidir. 2011 yılında ise
ülke nüfusu 294.906 kişiye ulaşmıştır. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 99’u Müslüman’dır.
Ülkede zorunlu temel eğitim 5 - 15 yaş arası bireyleri kapsar ve ücretsizdir. KKTC’nin toplam
yüzölçümü 3355 km² olup bu yaklaşık olarak adanın üçte birine tekabül eder. Yaklaşık olarak
ada sahillerinin yarısı KKTC sınırları içerisindedir.
Ülke genelinin yaklaşık 20'sini ormanlık alanlar oluşturur. Tipik Akdeniz ikliminin
hüküm sürdüğü Kıbrıs’ta yazları uzun ve kurak, kışları kısa ve yağmurlu geçer. Yıllık
ortalama sıcaklık 19ºC’dir (66ºF) olduğu ülkede, yaz ortası sıcaklık 40ºC (105ºF) civarında
seyreder. Kışları oldukça ılık ve yumuşak geçer. Yıllık ortalama 500 mm yağmur düşen
Kıbrıs, coğrafi konumu nedeniyle, Afrika ve Doğu Avrupa arasında kuşların konaklama ve
yumurtlama merkezi konumundadır. Adada bulunan 350 türden 7 türü endemiktir. Kuzey
Kıbrıs’ın eşsiz güzellikteki sahilleri, Akdeniz'de nesli tükenmekte olan “caretta caretta” ve
“chelonia mydas” kaplumbağalarına, yuva ve yumurtlama merkezi olarak da görev yapar
(Kıbrıs.gen.tr, 2012).
Ülkede eğitim veren üniversite sayısı artmakta olup, yüksek öğretim öğrenci mevcudu
50 bine yaklaşmıştır (Vikipedi, 2012-a). KKTC'de öğrenim gören öğrencilerin büyük
çoğunluğunu başta Türkiye olmak üzere, onlarca başka ülkelerden gelen öğrenciler oluşturur.
Ekonomisi kamu sektörünün öncülüğünde ağırlıklı olarak ticaret, turizm ve eğitimle beraber
tarım ve imalat sanayinden oluşmaktadır. KKTC'deki kişi başına düşen milli gelir, 2008 yılı
itibariyle 16.158 Amerikan Doları’dır.
Son günlerde günlük hayatımızda “Kıbrıs” ismini, sıklıkla ve hiç de kendi güzelliğine
yakışmayacak bir şekilde “sorun” sözcüğü ile birlikte işitiriz: Kıbrıs Sorunu. Kıbrıs ismini
sorun sözcüğü ile birlikte anılır hale getiren aslında, bu sorununun yaratılmasında büyük
ölçüde söz sahibi olan küresel güçlerdir. Kıbrıs sorunu dün olduğu gibi bugün de, büyük
küresel güçlerin küresel oyunlarının Doğu Akdeniz ayağını oluşturmaktadır. Çözülmek
yerine, çözümsüzlüğe mahkûm etmek istercesine küresel güçler tarafından kışkırtılan bu
sorun, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne alınmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır (An, 2003).
Kıbrıs Türklerinin önemli bir bölümü, 1955 yılından itibaren, adada yaşanmaya
başlayan olaylara bağlı siyasi ve ekonomik sebeplerle ülke dışına göç etmişlerdir. Ülkeye ve
halka uzun yıllardan beri haksız yere uygulana gelen zulüm gibi uluslararası ambargo da, bu
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göçü körükleyen önemli bir faktördür. Kıbrıslı Türklerin göç ettiği ülkelerin başında özellikle
İngiltere, Avustralya ve Türkiye yer alır. Çalışmada ağırlıklı olarak Webercil aktör temel
alınmıştır (Çelebi, 1996). Bu bağlamda göç eylemini gerçekleştiren, bir yere göçmüş olan
aktörün/aktörlerin yaşadığı sorunlar ön plana çıkarılmıştır. Daha net bir anlatımla araştırmada,
başlangıçta değinilen sebeplere bağlı olarak İngiltere’ye göç etmiş olan ve özellikle de Londra
civarına yerleşmiş olan Kıbrıslı Türklerin yaşadığı problemlerin incelenmesi hedeflendi.
Özellikle de İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneydoğusunda yer alan Lewisham
belediyesi sınırları içinde yaşayan ve sayıları 20.000’i aşan Kıbrıslı Türklerin sorunları
incelenmiştir. Daha net bir ifadeyle çalışmada, orada yaşayan kardeşlerimize yıllar
öncesinden vermiş olduğumuz sözümüzü tutmaktır: Kıbrıs ve Türkiye dışında yaşayan önemli
sayıda Kıbrıs Türkü olduğu gerçeğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatıp konuyu gündeme
getirmek ve bu kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmektir.
LONDRA-LEWİSHAM’DA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER’İN SORUNLARI
Lewisham semti, Londra’nın güneydoğusunda, 1965 yılında Lewisham ve Deptford
semtlerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş bir semttir. Bünyesindeki mahalleler: Bell
Green, Bellingham, Blackheath, Brockley, Catford, Crofton Park, Deptford, Downham, Forest
Hill, Grove Park, Hither Green, Honor Oak, Honor Oak Park, Ladywell, Lee, Lewisham,
Lower Sydenham, New Cross, New Cross Gate, St John's, Southend, Sydenham, Upper
Sydenham’dır. Etnik açıdan semtte yaşayanların yüzde 65,9’unu Beyazlar, yüzde 23,4’ünü
Zenciler, yüzde 3,8’ini Güney Asyalılar, yüzde 1,4’ünü Çinliler oluşturur (Vikipedi, 2012-b).
Haritada da görüldüğü gibi Lewisham, dünyanın en önemli megapollerinden biri olan
Londra’nın güneydoğusunda yer alan belediyedir. Çok sayıda farklı etnik grubun ve kültürün
bir arada yaşadığı kentsel bir yerleşim birimidir. Bu yerleşim alanında 250 bini aşkın birey
yaşamaktadır. Lewisham’da yaşayanların yaklaşık yüzde 10’unu da Türkler oluşturmaktadır.
Yerel Türk liderlerden edinilen bilgiye göre bölgede 20 bini aşkın Kuzey Kıbrıslı Türk, 5 bine
yakın da Türkiye’den gelmiş Türk göçmen yaşamaktadır.
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Harita: Londra Belediyeleri ve Lewisham

İkibinli yılların başında yapılan araştırmalar, İngiltere’de, çoğunluğu da Londra ve
civarında olmak üzere, 190.000’e yakın Kıbrıslı Türk yaşamaktadır (Canefe, 2002: 65). Bu
büyük topluluğun 20.000’e yakınını da Lewisham’da yaşamaktadır. Çalışmada, bu 20 bini
aşkın kişinin yaşadığı problemlerden hareketle, günümüzde sayıları iki yüz bine yaklaşan,
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in yaşadığı sorunlara dikkat çekmek hedeflendi.
Araştırmada metodolojik (Altunışık, 2004; Arseven, 1993) açıdan çoklu veri toplama
tekniği kullanıldı. Daha önce de belirtildiği gibi çalışmanın temel veri kaynağını odaklanmış
grup araştırması tekniği (Gilbert, 1993) oluşturmaktadır. Odak grup çalışması, LondraLewisham’da yaşayan Türkler içinden seçilmiş ve bu topluluk hakkında bilgi verebilecek
özellikledeki bireylerin oluşturduğu bir grupla, Lewisham’da gerçekleştirilmiştir. Odak grup
çalışmasında elde edilen verileri teyit etmek ve daha ayrıntılı verilere ulaşabilmek için buna
ilaveten araştırmada, gözlem (Sencer, 1989) ve yüz yüze görüşme (Geray, 2006) tekniğinden
de faydalanılmıştır. Odak grup görüşmesi sonrasında araştırmacı Lewisham’a üç kez daha
giderek daha ayrıntılı veri toplama ve gözlem yapma imkânı buldu.
ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ VE GÖRÜŞME GRUBUNUN TOPLUMSAL
ÖZELLİKLERİ
13
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Başta da belirtildiği gibi araştırmanın metodolojik temelini (Arslan, 2012) odak grup
görüşmesi yolu ile elde edilen veriler oluşturdu. Kuzey Kıbrıslı kanaat önderlerinin de
katıldığı odak grup görüşmesi Londra Lewisham’da gerçekleştirildi. Uygun fiziksel ortamda,
gerekli teknik donanım sağlanıp, sesli ve görüntülü kayıt hususunda katılımcıların da oluru
alındı. Güven ortamının etkin bir şekilde tesis edilip, herkesin fikirlerini özgürce ifade
edebileceği sosyal-psikolojik iklim sağlandıktan sonra odak grup görüşmesi gerçekleştirildi.
Gruptaki katılımcılardan herkese, mümkün olduğunca eşit söz imkânı verilmeye
çalışıldı. Görüşme araştırmacının moderatörlüğünde ve kontrolünde gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından, daha geniş katılımlı bir grup ile, Kuzey Kıbrıslı bir kanaat önderinin
lokantasında enformel bir yemekli toplantı daha gerçekleştirildi. Grubun ricası üzerine kayıt
yapılmadığı bu ortamda, son derece samimi ve sıcak bir atmosfer oluştu. Sohbetin akşamın
geç saatlerine kadar sürdüğü bu toplantıda da, formel toplantıda elde edilen verilerin teyidi ve
daha detaylandırılması sağlanmış oldu.
Odak grup görüşmesine katılacak bireyler özenle seçilip, Lewisham’da yaşayan Kuzey
Kıbrıslı Türkler’i mümkün olduğunca temsil edebilecek kabiliyette bir görüşme grubu
oluşturulmaya çalışıldı. Bu bağlamda, profesyonel destek de alındı. Görüşme grubu toplam 11
kişi olarak dizaynedildi. Görüşme grubu oluşturulurken cinsiyet ve yaş faktörüne ayrı bir itina
gösterildi. Zira bölgede yaşayanların ağırlıkla genç ve orta yaşlı bireylerden oluştuğu
gözlemlendi. Görüşmeye altı erkek, beş de kadın katıldı. Katılımcıların yaşlarının 34 ile 48
arasında değiştiği grubun ortalama yaşı 40,5’tir. Medeni durum bakımından da evli ve
sorumluluk sahibi bireyler seçildi. On bir katılımcıdan onu evli biri de duldur.
Görüşme grubu oluşturulurken bireylerin mesleksel özellikleri de dikkate alındı.
Yapılan enformel görüşmelerde ve yerinde gözlemlerde, Lewisham’da yaşayan Kıbrıslı
Türkler’in önemli bir çoğunluğunu esnaf ya da zanaatkâr olarak nitelendirilebilen küçük
işletme sahiplerinin oluşturduğu dikkati çekmişti. Kıbrıslı Türkler’in mesleki uğraşları ile
ilgili olarak Canefe (2002: 65) de benzer saptamalar da bulunur. Daha net bir ifadeyle
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in uğraşları arasında manavlık, toptan ya da perakende
bakkaliye, ayakkabıcılık, taksi şoförlüğü, kuru temizlemecilik, lokanta işletmeciliği,
kuaförlük, terzilik gibi meslekler önemli bir yer tutmaktadır. Bu realiteyi de dikkate alarak
araştırmada, yörede yaşayan insanlarla daha sık ve yüz yüze etkileşim içinde olan manav,
kuru temizlemeci, lokanta işletmecisi gibi meslek sahibi bireylerin de tartışma grubunda yer
14
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alması için özel bir çaba sarf edildi. Ayrıca iki öğretmen ve bir de yönetici ile görüşüldü.
Bireylerin aile yapısı bakımından da bölgede yaşayan hedef kitleyi temsil etmesi hedeflendi.
Bu bağlamda görüşülen kişilerin ortalama çocuk sayısı 2’dir.
Görüşme grubuna katılanların köken olarak Kuzey Kıbrıslı olmasına ayrı bir itina
gösterildi. Görüşlerine başvurulacak bireyler ağırlıklı olarak, uzun yıllardan beridir
Lewisham’da yaşayanlar arasından seçildi. Bununla birlikte, Lewisham’a geleli uzun süre
olmamış ve henüz kendi hayat düzenini tam olarak kurmamış bireylerle de görüşüldü. Bu
bağlamda, Lewisham’da beş ya da daha kısa süreden beri yaşayan 2 kişi ile görüşüldü. Ayrıca
20 yıl ya da daha fazla süreden beridir Lewisham’da yaşayan 4 kişi ile; 30 yıl ya da daha fazla
süreden beridir Lewisham’da yaşayan 4 kişi ile ve 13 yıldır bölgede yaşayan bir kişi ile
görüşüldü.
LONDRA LEWİSHAM’DA KUZEY KIBRISLI TÜRKLER’İN SORUNLARI
Lewisham’da yaşayan Kıbrıslı Türkler belediyenin verdiği hizmetlerden orta düzeyde
bir memnuniyet içindedirler. Verilen hizmetleri, özellikle Londra’nın öteki belediyeleri ile
kıyaslandığında tatmin edici bulmaktadırlar. Fakat bununla birlikte hizmetlerin, niteliksel
durumunun daha iyi olabileceğinin beklentisi içindedirler. Belediyeden aldıkları hizmetleri
genel olarak değerlendirdiklerinde, yüz üzerinden ortalama 60 gibi geçer bir not
vermektedirler. Bununla birlikte Kıbrıslık Türk topluluğu olarak belediyeden, kendi
topluluklarına da, öteki bazı azınlık gruplarına verildiği gibi, bazı hizmetlerin hem nitelik ve
hem de nicelik bakımından daha üst düzeyde verilmesini beklemektedirler. Topluluk içinde,
Kıbrıslı Türkler’e yönelik verilen hizmetlerin, öteki toplulukların gerisinde kaldığı inancı
hâkimdir.
Yapılan görüşmelerde, Türkler’in yaşadığı en temel sorunun etnik ayrımcılık olduğu,
sıklıkla ve üzerine basılarak dile getirilmiştir. Bireyler bölgede yaşayanlar arasında, hissedilir
düzeyde bir etnik ayrımcılığın yaşandığını dile getirmektedirler. Bu ayrımcılığın, özellikle
zencilerin (siyahların) lehine olduğunu vurgulamaktadırlar. Bölgede yaşayan Türklerin son
derece uyumlu ve kurallara uyma hususunda hassasiyet gösteren bireyler olduğunu, topluluk
içinde suç oranlarının son derece düşük olduğunu dile getirmektedirler. Sessiz, sakin, çalışan
ve üretken, kendi halinde bireyler olmalarının ödüllendirilmek yerine cezalandırıldığını,
negatif etnik ayrımcılığa tabi tutulduklarını düşünmektedirler. Topluluk içinde sözü dinlenen
önemli isimlerden biri bu konuyu şöyle dile getirir:
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“Biz Türk cemaati olarak, Lewisham’daki en büyük etnik azınlık gruplarından
birisiyiz. Yerel hükümete en çok vergi veren topluluklardan biri olmamıza rağmen, en
az hizmet alan grup durumundayız. Belediye meclisindeki bazı kişiler Türkler’e karşı,
negatif ırk ayrımcılığı yapıyor. Oysa biz bölgede yaşayan en uyumlu, en sessiz ve
sakin etnik grubuz. Herkes işinde gücünde. Gürültüyü, patırtıyı, şamatayı sevmeyiz.
Kırıp, döküp isyan etmeyiz. Belediye Meclisi bunu iyi biliyor. Bunu iyi bildiği içinde,
bize ötekilere oranla daha az hizmet vermekte bir beis görmüyor. Şimdi zenciler
(siyahlar), Lewisham’da ayrıcalıklı etnik grup konumundalar. Çünkü onlar geçmişte
verdikleri mücadelenin semeresini şimdi fazlasıyla alıyorlar. Onlar her türlü hakka
fazlasıyla sahipler. Türk cemaati olarak bizim durumumuz, Hindistanlılardan ve
Vietnamlılardan bile daha kötü. Bizim hatamız sessiz, sakin ve uyumlu olmak
herhalde!...”
Bölgede yaşayan Kıbrıslı Türkler’in yaşadıkları bir diğer önemli sorun da bakıma
muhtaç bireylerin bakımında yaşadıkları zorluklar ve sıkıntılardır. Görüşülen bireylerin, bu
sorunu en büyük ikinci sorun olarak dile getirmeleri dikkat çekicidir. Öyle görünüyor ki,
çoğunluğu çalışan bireyler bakıma muhtaç çocukların, yaşlıların ve ruhsal sağlık sorunları
olan bireylerin bakımında profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bir kanaat önderinin
bu konuda söylediği şu sözler oldukça dikkat çekicidir:
“Biz para ya da hibe istemiyoruz. Sadece dört tane sosyal hizmet uzmanı
kadrosu istiyoruz. Fakat bu kadrolara Türkler ya da Türk topluluğunun yaşamakta
olduğu sorunları bilen kişiler atanmalıdır. Her bir sosyal çalışmacı ayrı bir problem
ile doğrudan görevlendirilmelidir. Eğer bu problem çözülürse, geriye kalan
problemler kendiliğinden çözüm yoluna girecektir. …”
Görüşmelerde sıklıkla dile getirilen bir diğer problem de, bölgede son dönemlerde suç
oranlarından önemli bir artış yaşanmaya başladığıdır. Bu durum ile bağlantılı olarak da
bölgede yaşayan Türkler’in güvenlik kaygıları içinde oldukları dile getirilmiştir.
Katılımcıların çoğunluğu, bölgenin daha güvenli ve yaşanabilir bir mekân haline getirilmesi
için yapılması gerekenler olduğunu vurgulamaktadırlar.
Görüşülen kişilerin önemli bir çoğunluğu, bölgede işsizliğin önemli bir probleme
dönüşme yolunda seyrettiğini vurgulamıştır. Bu sorunun birçok öteki sosyal problemi de
tetiklediğine dikkat çeken katılımcılar, bölgede kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu da
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vurgulamışlardır. Bu bağlamda, ihtiyaçlar tespit edilerek bireylere meslek edindirme
kurslarının verilmesinin gerektiğini, bu problemin azaltılmasına paralel olarak bazı öteki
problemlerin (güvenlik problemi gibi) de azalacağına dikkat çekmişlerdir. Bu bağlamda,
çeşitli teşebbüslerinin de olduğunu ise bir topluluk lideri şöyle dile getirdi:
“Güney Londra Kıbrıs Türk Topluluğu olarak on yıl önce yerel hükümete
gittik. ‘Bunlar bizim farklı kesimlerden oluşturduğumuz eğitim, sağlık, spor ve kadın
gruplarımız. Biz para istemiyoruz. Sadece sizden iş birliği içinde çalışma desteği
istiyoruz’ dedik. Aramızda, işçi sınıfından avukata, öğretmenden muhasebeciye Türk
topluluğunun her kesiminden temsilciler vardı. Bizi dinleyince onlar da şaşırdılar ve
bize ‘ilk kez etnik grup geliyor ve bizden para istemiyor, sizinle çalışmaktan biz de
mutlu olacağız’ dediler. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey!... On yıldan fazla
bir süreden beridir umutlarımızı sömürdüler ve sömürmeye de devam ediyorlar. Bu
konuda ne cesaretimiz ne de umudumuz kaldı!... Sürekli bunları dile getirmekten
bıkkınlık geldi artık!...”
Belediyenin sağladığı sanatsal ve kültürel etkinliklere yönelik fazlaca bir sorunun
yaşanmadığı dile getirilmiştir. Çevre temizliği konusunda da belediyenin yeterli hizmet
verdiğini, fakat

temizlik çalışanlarından kaynaklanan bazı sıkıntıların yaşandığını

vurgulamışlardı. Bu çalışanların ayrım-kayrım yaptıklarını, hatta zaman zaman rüşvet
aldıklarını, rüşvet verilmezse kendilerinin yaşadıkları sokakların temizliğinde gerekliği itina
ve titizliğin gösterilmediğini dile getirmişlerdir.
Ayrıca belediyenin sağladığı barınma imkânların da da hem niteliksel ve hem de
niceliksel sorunlar yaşandığı dile getirilmiştir. Bir başka anlatımla belediyece tahsis edilen
evlerin ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı, mevcut olanlarının da standart ve kalitesinin
tatmin edici düzeyde olmadığı düşüncesi yaygındır.
Öte yandan, bölgede yaşayan Türk azınlığı olarak yaşanılan en önemli meselelerin
başında dil ve kültür problemleri gelmektedir (Canefe, 2002: 60). Üç toplumun (Türk, Kıbrıs
ve İngiliz toplumunun) (Canefe, 2002: 60-61) kültürel kalıpları arasında kalmış olan
çocuklara ve gençlere Türkçe öğretimi konusunda sıkıntı yaşadıkları vurgulanmaktadır.
Türklük, Kıbrıslılık ve Avrupa-İngiliz vatandaşlığı ile şekillenmiş kimliğe sahip olan yeni
nesle Türk kültürünün örf, adet, gelenek, görenek gibi kültürel zenginliklerini öğretmede de
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sorunlar yaşandığı sıklıkla dile getirilmiştir. Bu bağlamda topluluğun kendi içinde çeşitli
çözüm yolları üretmeye çalışmakta, örneğin Türkçe dil kursları düzenlemektedirler.
İngiltere’de yaşayan Türk ve Müslüman Kıbrıslı gençlerin, bu çok boyutlu kimlik
altında yaşadığı sorunların araştırılması ve bunlara kalıcı çözüm yollarının üretilmesi hayati
önem taşımaktadır. Yaşanılan dil ve kültür zorlukları çocukların ve gençlerin okul hayatına da
yansımakta ve bu durum, onların başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yalnızca bu
sorunların değil, Kıbrıs ile ilgili hukuki, siyasi ve her türlü problemin çözümünde Kıbrıs’taki
sosyal çevrenin maddî, manevî, tarihî ve ekonomik şartları dikkate alınması lüzumunu da gözden
ırak tutmamak gerekir (Tamçelik, 2010: 9).

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Araştırmada, günümüzün belki de en meşhur ve en önemli küresel diplomatik
sorunlarından biri üzerinde duruldu: Kıbrıs Sorunu. Kökeni tarihin derinliklerine inen, küresel
güçler tarafından belki de bilinçli bir şekilde çözümsüzlüğe mahkûm edilmiş bir sorun.
Çalışmada bu sorunun ortaya çıkardığı sonuçların bir boyutuyla ilgilenildi. Daha net bir
anlatımla bu sorunun bileşenlerinden biri üzerinde duruldu: Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı
Türkler ve onların sorunları. Kıbrıs dışında yaşayan Türkler’in yalnızca Kıbrıslı Türkler ile
sınırlı olmadığını da unutmamak gerekir. Çin’den, Orta Asya’nın derinliklerinden Avrupa
içlerine, Bulgaristan’a, Yunanistan’a (Çakmak, 2008), Batı Trakya’ya (Çelik, 2010) kadar;
Kuzey Irak’tan Suriye’den Amerika’ya Avusturalya’ya kadar dünyanın dört bir yanında, çok
geniş bir coğrafyada, milyonlarca Müslüman Türk’ün yaşadığı herkesçe bilinen bir gerçektir.
Bir makalenin kapsamına böylesi büyük bir topluluğun sorunlarının sığdırılamayacağı da yine
herkesçe aşikârdır. Bu sebeple araştırma çalışma alanı olarak, önemli büyüklükte bir Kıbrıslı
Türk’ün yaşadığı Londra Lewisham seçildi. Bir başka anlatımla Lewisham’da yaşayan
Kıbrıslı Türkler ile ilgili gözlem ve tespitlerden hareketle, Kıbrıs dışında yaşayan Kıbrıslı
Türkler’in sorunlarına dikkat çekmek hedeflendi.
Yapılan araştırmanın bulguları, Lewisham’da yaşayan Kıbrıslı Türkler’in başta etnik
ayrımcılık olmak üzere dil, eğitim, kültür problemleri gibi birçok sorunla baş etmeye
çalıştığını göstermektedir. İşsizlik probleminin yanı sıra, yaşlıların, çocukların, zihinsel ve
bedensel engellilerin bakımının da ayrı bir önem arz ettiği görülmüştür. Başta Avrupa Birliği
ülkeleri olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanında yaşamakta olan Türk çocukları ve gençleri
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sosyalizasyon süreci içinde, başta okul, medya ve arkadaş çevreleri olmak üzere, aile
dışındaki öteki çevrelerde, farklı toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisine açık durumdadır.
Bu gençler yaşadıkları toplumun hakim kültürünün yanı sıra kendi kültüründen de
uzaklaşarak farklı alt kültürler de oluşturabilmektedirler. Yaşadıkları İşsizlik, ayrımcılık ve
kendi kültürüne uymayan toplumsal yaşam gibi sorunlar, Türk gençlerini toplum dışına
itebilmektedir. Bu durum ise genç kitlelerin suç ortamlarına itilmesi, marjinal grupların ağına
düşmesi gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir (Bedirhan, 2009: 1-4). Farklı
kültürel değerler ve normlar arasında sıkışmış kalmış olan bu çocuklara ve gençlere Türk
dilinin ve kültürünün öğretimi hususu ise üzerinde özenle durulması gereken bir konudur.
Tezcan’ın da işaret ettiği gibi, Türk kültürünün ve Türkçe’nin yurt dışında yetersiz öğretildiği
bilinen bir gerçektir (Tezcan, 1996: 592). Yurt dışında uygulanan ya da uygulanacak eğitim
ve kültür politikalarının, çocuk ve gençlerin milli benliklerini ve manevi değerlerini yok edici
asimilasyon politikalarına dönüşmesine müsamaha gösterilmemelidir. Bunun yerine söz
konusu politikaları, onların içinde bulundukları toplumsal ve kültürel ortama uyumuna hizmet
edecek politikalar şeklinde uygulanmasına yönelik çaba gösterilmelidir.
Unutulmamalıdır ki bu araştırma, 1990’lı yılların ortasından başlayıp, sonlarına kadar
olan süreçte ki gözlem ve tespitleri içermektedir. Daha net bir ifadeyle çalışmanın verileri ve
bulguları, yaklaşık 10-15 yıl öncesinin durumunu yansıtmaktadır. Çalışma daha güncel
araştırmalarla desteklenmeli ve sahada yapılacak çalışmalarla, bölgede yaşayan Türkler’in
yaşadığı güncel sorunlar tespit edilip, bunlara kalıcı çözüm yolları üretilmeye çalışılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, diğer ülkelerde ve diğer bölgelerde yaşayan Türkler gibi, LondraLewisham’da yaşayan Kıbrıslı Türkler de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve hem de
Türkiye için çok büyük bir hazinedir.
Bu yalnızca ekonomik değil, sosyal, kültürel ve siyasal bir servettir. Bu hazinenin
kıymetinin iyi bilinmesi, onların içinde bulundukları şartların iyileştirilmesine yönelik
çabaların artması, yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik kalıcı adımların atılması
gerekir. Bu sayede Türkiye KKTC yalnızca ekonomik açıdan değil, Türk kültürünün daha
doğru ve güzel yönleriyle Avrupa’ya ve İngiltere’ye tanıtılması bakımından da büyük
kazanımlar sağlayacaktır. Bunun da ötesinde Türkiye ve KKTC, Kıbrıs sorununda Türkler’in
haklı davalarının dile getirilmesinde ve savunulmasında önemli bir desek kuvvetine sahip
olacaktır. Yapılacak kültür elçiliği ve lobicilik faaliyetlerinde, mevcut potansiyelin daha etkin
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bir şekilde kullanılabilme imkânı doğacaktır. Kısacası bu sayede sağlanacak kazanç tek yönlü
değil, çok boyutlu olacaktır.
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CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM
AÇIŞINDAN İLKÖĞRETİM∗

Prof. Dr. Battal ASLAN∗∗

Doç. Dr. Nail YILDIRIM∗∗∗

Öz
İlköğretimin toplum ve birey için taşıdığı önem her türlü tartışmanın dışında
tutulmaktadır. Çünkü ilköğretim çocuk için gerçek fırsat eşitliği ve şanstır. Çocuğun yaşadığı
topluma ait bir varlık ve öğe olması ancak ilköğretim sayesinde olmaktadır. Bu makalenin
hazırlanmasında temel etken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına hazırlanırken, eğitim,
özellikle temel eğitim anlamındaki ilköğretimi gözden geçirmek; ilköğretim okullarının
mevcut durumu; Avrupa birliği ülkelerinde ilköğretim okullarının ülkemiz okulları ile
benzerlikleri, farklılıkları; bilgi toplumunda ilköğretim okulları; ilköğretim okullarının
fiziksel durumu (okul binaları); okul binalarının içlerinde eğitim hizmetlerini yürüten
yönetici, öğretmen durumu, yetiştirilmesi ve eğitim çalışanlarının yürüttüğü ilköğretim
programı açılarından ele alınarak geleceğine ilişkin önerileriler sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: İlköğretim, Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi, Türkiye
PRIMARY EDUCATION FROM THE POINT OF WIEV OF EDUCATION THAT
OUR REPUBLIC’S FOUNDATION PHILOSOPHY CONSIDERS
Abstract
The importance which primary education carries for society and individual is excluded from all
kinds of discussions. Because, primary education is a real equal opportunity and chance for
child. Child’s being a being and element belonging to the community in which he/she lives is
only possible thanks to primary education. The main purpose in preparing this article is to put
forward suggestions about the future of education while preparing for Turkish Republic’s
100th Anniversary, by handling it primary education especially in principal education field;
the present status of primary schools; the similarities of schools in European Union countries
with the ones in our country, the differences between them; primary schools in knowledge
society; physical conditions(school buildings) of primary schools; managers pursuing
education services in school buildings, teachers’ circumstances, growth of them and the
primary education program that is pursued by education staff.
Keywords: Primary Education, Republıc’s Foundatıon Phılosophy, Turkey
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1. GİRİŞ
Bu makalenin hazırlanmasında temel etken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına
hazırlanırken, eğitim, özellikle temel eğitim anlamındaki İlköğretimin geçmişini gözden
geçirmek ve geleceğine ilişkin önerilerimizi sunmaktır. Diğer bir etken olarak da, Yirminci
yüzyılın en büyük toplumsal tansıklarından biri olan Cumhuriyet karşısında genç kuşakların
tutum ve tavırlarıdır. Bunlardan birini şöyle açıklayabiliriz: Yabancı hayranlığı ve kendimizi
başkalarından öğrenmek hastalığımıza ek olarak, son yıllarda “miladı kendinden başlatmak”
ve Türkiye Cumhuriyeti’ni haksız ve zalimce karalamak moda bir yaklaşım olarak
görülmektedir. Oysa, sanatta, bilimde, kültürde ve yaşamın her alanında yapılan tüm
çalışmalar ve ulaşılan sonuçlar, ağaç halkaları gibi, birbirini izleyen birikimlerin sonucudur.
Sanatta, bilimde, yaşamın her alanında ve özellikle eğitim alanında, son iki yüzyılda ve
Cumhuriyet Dönemi’nde pek çok çabalar harcanmış ve eserler ortaya konmuştur. Bu
makalede sözü edilen çabalardan en önemlisi olarak görülebilecek “temel eğitim” yani
ilköğretim üzerinde durulmuş, yine bilimsel birikimler ışığında öneriler geliştirilmiştir.
2.TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞ FELSEFESİ
Her canlının ve insanın sonul amacı varlığını sürdürmek ve bunun için de amaçlı çaba
içinde olmaktır. Canlı bir varlık ve insan için böyle olduğu gibi, toplum-ulus için de böyledir.
Aşağıdaki alıntı belki son 500 yıllık tarihimizin yetkin bir özetidir:
Türkiye’mizin, “ona duyduğumuz öznel ilgi(lerimiz) dışında, nesnel ölçülerle de, tarihi ve
analitik açıdan …ilginç bir laboratuar işlevi yapabileceği görülebilmektedir. “Osmanlı – Türk
Devleti, Orta Asya ve İslam uygarlıklarının …varisi olmuş, Avrupa’nın yükseliş döneminde,
kapı komşusu ve rakibi olarak tanıklık etmiş, Sanayi Devrimini ithal edemeyen, tersine onun
sonuçlarından olumsuz etkilenen bir büyük devlet örneği ortaya koymuş, 18., 19. yüzyıllar
boyunca Batı’nın gerisinde kalmanın sıkıntılarını çekmiş ve Batıya yetişmenin çarelerini aramış
önemli bir Orta Çağ imparatorluğu idi” (Yenal, 1999:20).

İçinde bulunduğumuz toplumsal-iktisadi ve siyasi düzen-rejimimiz söz konusu olunca,
şunu önemle ortaya koyabiliriz:
Cumhuriyet Türkiye’sinin ise çok ilginç konum ve deneyleri yine daha evrensel sorulara ışık
tutacak niteliktedir. Bir çok yoksul ülke ve sömürgeleri ilgilendiren ve fakat ancak İkinci Dünya
Savaşı sonunda gündeme gelen gelişme konusunun daha sözü bile edilmezken, 1920’li ve ‘30’lu
yıllarda Türkiye Cumhuriyeti, iktisadi ve toplumsal kalkınma girişimine soyunmuş tek ‘geri’
ülke idi” (Yenal, 1999:21).

Yukarıda sözü edilen bu “geri” ya da “geç kalmış” ülkenin, kuruluş felsefesi,
varlığını sürdürme, geliştirme, çağdaş dünyada, onurlu bir ulus ve onurlu bir devlet olarak
yerini almak istek ve ihtirası olarak tanımlanabilir.
Eğitim açısından bakınca, karşımıza çıkan bu ilk belgenin, Misak-ı Maarif (Eğitim
Andı) olduğunu görüyoruz: Nasıl ki, Misak-ı Millî (Ulusal Ant) milli sınırlar içinde, onurlu
bir barışla, onurlu bir devlet yaratma hedefine yönelik belge idi ise, Misak-ı Maarif de
onurlu bir ulus yaratma hedefinin belgesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin
ve gelişme hedeflerinin belgesidir.
Misak-ı Maarif’in kabul ettiği eğitim ilkeler:
1. “Cahilliği ortadan kaldırarak, ulusal ve çağdaş eğitimi yurdumuzun en uzak
köşelerine kadar götürmek;
2. Yeni kuşakları, geleceğin gereksinimlerine göre hazırlamak;
2
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3. Gençleri, düşünsel olarak çok güçlü, bilim ve ahlâk bakımlarından
sarsılmaz bir karakter ile donatmak;
4. Ülkeyi ekonomik bir kölelik halinde bırakmayacak beyinleri hazırlamak;
gençleri, çalışmak düşüncesi ve üretim amaçları ile yetiştirmek;
5. Ulusçu, halkçı, devrimci ve lâik cumhuriyet yurttaşları olarak yetiştirmek;
6. Orta dereceli okullar, orta insanlar yetiştiren bir gerçek hayat okuludur.
Buradan çıkanların, hayata güvenle bakabilmelerini sağlamak
Eğitimci Kazım Nami Duru Cumhuriyetin 10. yılında “Cumhuriyet Eğitimi” ile ilgili
değerlendirmesinde temel ilkeler ortaya koymaktadır (Binbaşıoğlu, 2009: 371-374). Bu
ilkeler:
•

Cumhuriyet eğitimi laiktir.

•

Cumhuriyet eğitimi ulusaldır.

•

Cumhuriyet eğitimi halkçıdır.

•

Cumhuriyet eğitimi ekonomiktir.

•

Cumhuriyet eğitimi cinslerin eşitliğine dayanır.

•

Cumhuriyet eğitimi devrimcidir.

Cumhuriyet yönetimi, eğitimi milli esasta düzenlemiş, Osmanlı’nın kurumlarda yaptığı
değişimi, bu defa insanları da kapsayacak şekilde, onları medeni ve müreffeh hale getirme
hedefini de vurgulamıştır. Buna bağlı olarak belirlenen milli eğitimin amaçları şu şekilde
sıralanmıştır (Dinçsoy, 1995):
•

Türk milletini, medeniyet safında en ileriye götürmek,

•

Gençleri, Türk milletini yüceltecek şekilde aşk, irade ve kudretle yetiştirmek; onları
milli, medeni, insani fikir ve hislerle donatmak,

•

Milliyetçi, cumhuriyetçi, halkçı, inkılapçı, laik cumhuriyet vatandaşları yetiştirmek,

•

Gençleri sağlam vücutlu, şen ve gürbüz yurttaşlar yetiştirmek,

•

Gençlerin, çevrelerine faal bir şekilde intibak etmelerini sağlamak; onların ekonomik
hayata başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerini vermek, böylece ülkenin
ihtiyacı olan hizmet ve sanat adamlarını yetiştirmek,

•

Bir üst okula öğrenci hazırlamak.

Bu girişten sonra, Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru, ilköğretim okullarının
mevcut durumu; Avrupa birliği ülkelerinde ilköğretim okullarının ülkemiz okulları ile
benzerlikleri, farklılıkları; bilgi toplumunda ilköğretim okulları; ilköğretim okullarının
fiziksel durumu (okul binaları); okul binalarının içlerinde eğitim hizmetlerini yürüten
yönetici, öğretmen durumu, yetiştirilmesi ve eğitim çalışanlarının yürüttüğü ilköğretim
programı açılarından ele alınmış, öneriler geliştirilmiştir.
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3. İLKÖĞRETİM
Zorunlu eğitim kademesi olan ilköğretimin amacı toplumdaki "ortak duygu ve
değerlerlerle donanık, geleceği birlikte yaşama istencini gösteren yurttaşları” yetiştirmektir.
Bu açıdan bakıldığında toplumsal faydası diğer öğretim kademelerinden daha fazladır.
Toplumsal faydası diğer öğretim kademelerinden daha fazla olduğundan toplumlar ilköğretim
kademesine her zaman ayrı bir önem vermişlerdir (Erdem, 2005).
İlköğretimin temel hedefi, erken çocukluk yılarından başlayarak etkili bir rehberlik ve
danışmanlık hizmeti ile çocukları, ilgi, yetenek, gelişim ve öğrenme özellikleri doğrultusunda
yaşama ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere
bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı, çağdaş bir insan ve iyi üretici, iyi tüketici, iyi
vatandaş olmanın temellerini oluşturmak gerekmektedir (Senemoğlu-Çelik, 2000:186).
Temel eğitim, sadece eğitim sistemini değil, toplumun tamamını olumlu ya da
olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun için ilköğretimi düzenlemek, ilköğretim olanaklarını
vatandaşa açmak ve vatandaşlara ilköğrenimi zorunlu kılmak, devletin temel görevleri
arasında sayılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra eğitim sisteminde önemli reformlar
gerçekleştiren Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilk yıllarında ilköğretim seferberliği ilan ettiği
görülmektedir. Bu yıllarda yapılan tüm toplantılarda, milli eğitim şuralarında, siyasi parti ve
hükümet programlarında ve TBMM bütçe görüşmelerinde, ilköğretime önem verilmiş,
sorunlar üzerinde durulmuştur. Görüldüğü gibi ilköğretim, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yıllarından itibaren ulus olmak davası ile eş anlamlı olarak ele alınmış ve günümüze kadar
önemini ve önceliğini korumuştur (Senemoğlu-Çelik, 2000: 180).
İlköğretimin toplum ve birey için taşıdığı önem her türlü tartışmanın dışında
tutulmaktadır. Çünkü, ilköğretim çocuk için gerçek fırsat eşitliği ve şanstır. Çocuğun yaşadığı
topluma ait bir varlık ve öğe olması ancak ilköğretim sayesinde olmaktadır. O yüzden de
eğitimin bu kademesi, çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de, “temel eğitim” olarak
adlandırılmaktadır (Arslan, 2005).
Bu önemi nedeniyledir ki, ilköğrenim hakkı T.C. Anayasanın 42. maddesinde olduğu
gibi, hemen bütün ülke Anayasalarında garanti altına alınmış ve eğitimin bu kademesinin
istisnasız herkese zorunlu ve parasız olduğu vurgulanmış, bunun sağlanmasının da devletlerin
görevi olduğu belirtilmiştir.
Rosovsky (1990; 99) “Dünya’da temel eğitim problemini çözersek, 3. dünya savaşını
önleriz.” diyerek ilköğretimin dünya barışı içinde önemli olduğunu vurgulamaktadır. Öyle
ise, ilköğretim bir toplumun varlığı ile eşdeğerdedir. Bu kadar önemli eğitim kurumlarını
amacına uygun yönetmek için belirli ölçülerde yeterliğe ulaşmış yöneticilere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Başaran’ın (1999), Cumhuriyet döneminde ilköğretim sisteminin yapısını anlattığı ve
ilköğretim kurumlarında yeniden yapılanmaya ilişkin önerilerinin yer aldığı kuramsal
çalışmada ilköğretim okullarında verilen eğitimin cumhuriyetçi ve demokratik olması
gerektiği nedenleri ile savunulmuştur. Bu nedenler arasında öğrencilere düşünce
özgürlüğünün tanınması, vicdan, irade ve eylem özgürlüğünün kazandırılması yer almaktadır.
Sayılar incelendiğinde 1923’ten 2009’a ilköğretimde okul sayısı 5.010 dan 33.769’a
çıkmıştır. Yaklaşık 6.7 kat bir artış görülmektedir. Öğrenci sayısı 351.835’ den 10.709.920’a
4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

çıkmıştır. Yaklaşık 30 kat bir artış görülmektedir. Öğretmen sayısı 11.292’den 453.318’e
çıkmıştır. Yaklaşık 40 kat bir artış görülmektedir. Öğretmen ve öğrenci sayılarındaki artışta
paralellik görülmektedir. Bu sayıdaki genç nüfusun okullarda olması hem ilköğretimin hem
de ilköğretim okulu yönetiminin önemini artırmaktadır. Bu önemi Atatürk, “ilköğretim davası
insan olma, millet olma davasıdır” sözleriyle ortaya koymaktadır (http: //iogm.meb. gov.tr).
Sistemin çıktılarının toplumun girdileri olması dolayısıyla toplumu etkilemesi ilköğretimi
işlevsel kılan en önemli etkenlerden biri olmaktadır.
Rakamlara bakıldığında ilköğretimin, eğitim sisteminin temelini oluşturduğu
anlaşılmaktadır. Bu temel, sağlam geleneklere ve değerlere oturmuyorsa, problemlerini kendi
iç dinamiklerinden aldığı güçle çözemiyorsa, üst eğitim kademelerinin de işlevsel olması
mümkün değildir. Diğer bir anlatımla, Türkiye’de eğitim üzerinde düşünürken ilköğretimden
başlanarak düşünülmelidir (Çağlar, 1999:1). İlköğretim kurumlarını amaçlarına ulaştıracak
politikaların saptanmasında da bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
3.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde İlköğretim Okulları
AB ülkelerinin ilköğretim sistemleri ile Türk ilköğretim sistemini ilköğretimin amacı
açısından karşılaştırdığımızda, ilköğretimin temel amaçlarını her ülke ve millet için değişmez
kurallar olarak kabul edebiliriz. Ancak her milletin kendisine has özelliklerinden kaynaklanan
milli ölçülerin ve insanlık ölçülerini de çocuklarına öğretmesi esas alınmaktadır.
Modern eğitimin temel amaçlarının başında bireysel farklılıklarının dikkate alınarak
bireylerin geliştirilmesi gelmektedir. Bütün AB ülkelerindeki ve Türkiye’deki ilköğretim
sistemlerinin amaçlarına bakıldığında; bireyin içinde bulunduğu şartlar da göz önünde
bulundurularak, bütün öğrencilerin kişilik gelişmelerini, sosyal davranış biçimlerini ve
yaşantılarına uygun olarak, onlara iletişim ve düşünmeyle ilgili temel bilgi, beceri ve
yetenekleri kazandırmak, güdüleyici ve cesaretlendirici yardımlarla öğrencileri sistemli
öğrenmeye alıştırmak ve böylece onlara üst öğretim için gerekli temel bilgileri kazandırmak,
öğrencilerin öğrenme isteklerini güçlendirip geliştirmek olduğu görülür.
Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi her ülkenin insanını yetiştirirken öne çıkardığı
amaçlar vardır ve ilköğretimin temel amacı her ülkede birbirine yakın olarak ortaya çıkıyor.
Bu ülkelerde Türkiye’den farklı olarak ilköğretimde yöneltme faaliyetlerine ağırlık
verilmektedir. Yöneltmeyi ülkemizde de amacına uygun yapmak için ortaöğretim ve
üniversite reformuna ihtiyaç görülmektedir.
AB ülkelerinin ve Türkiye’nin ilköğretim amaçlarına bakıldığında dinsel bir tema
görülmemektedir. Ancak, insanını yetiştirirken evrensel değerlerden önce kendi toplumunun
değerlerini öne çıkararak uygulayan bir toplum olan Yunanistan’ da bu temayı amaçlar
arasında görmek mümkündür. Yunanistan eğitiminde hedef, çocuklar ilkokulda eğitilirken, bir
bütün olarak onların zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak, bunu yaparken de bireyin
kendini geliştirmesinin ve ifade edebilmesinin aracı olan “ temel, dinsel, zihinsel, sanatsal,
kültürel bilgi ve beceriler ile bilgi edinmede ve becerilerini geliştirmede işe yarayacak yöntem
ve tekniklerin ve ahlaki, dini, ulusal, insancıl, estetik ve toplumsal değerlerin
kazandırılmasına çalışır” (Sağlam,1999: 344).
AB ülkelerinin hepsinde ve Türkiye’de ilkokul ya da ilköğretimin genel karakterinin
kökleri, milletin genel kültür ilkesine karşı beslediği inançtır. Örneğin Fransızlar, ilkokulun
bütün çocuklara Fransız milletine ait olarak mirası aktarmak suretiyle, milli bütünlüğü
koruması gerektiğine inanırlar. Birleştirici faktör olarak bir dilin kullanılmasına, ülkelerin
5
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dünyaya yapmış olduğu hizmetlere karşı inanç ve saygı duyulmasına, Fransa’nın bir kültür
lideri sıfatıyla seçkin bir yer işgal ettiğinin telkin edilmesine önem verirler (Cramer ve
Browne, 1982: 306)
Türkiye’de ve AB ülkelerinde ilköğretim sisteminde temel alınan amaçların çocuklara
gerekli bilgi ve duyguları kavratmak, günlük yaşamlarını rahatlatıp, gelecek yaşamları için
bilgileri öğretmek, ulusal dili, tarihi, kültürü, öz değerlerle ilgili bilgileri kazandırmak,
vatandaşlık bilincini ve toplumsal olgunluğu geliştirip yabancı dili öğretmek ve demokratik
hayat için sorumlu yurttaşlar yetiştirmek olduğu görülüyor.
Uygulanan Zorunlu Eğitim Süreleri Bakımından İlköğretim Okulları
Tablo 2. Ülkemizde ve AB Ülkelerinde Zorunlu Eğitim Süreleri
Zorunlu Eğitim Süreleri
Ülkeler
Almanya
12 yıl
Avusturya
9 yıl
Belçika
12 yıl
Danimarka
9 yıl
Finlandiya
9 yıl
Fransa
9 yıl
Hollanda
12 yıl
İngiltere
11 yıl
İrlanda
9 yıl
İspanya
10 yıl
İsveç
9 yıl
İtalya
9 yıl
Lüksemburg
11 yıl
Portekiz
9 yıl
Yunanistan
9 yıl
Türkiye
8 yıl
(Kaynak: Pre- school and Primary Education İn the European Union 30.05.2000:1)
Tablo-2’de görüldüğü gibi AB ülkelerinde zorunlu eğitim en az dokuz yıl olarak
uygulanmaktadır. Ülkemiz ise 1997’de uygulamaya koyduğu sekiz yıllık zorunlu eğitimle AB
ülkelerinin gerisindedir. AB ülkelerinde zorunlu eğitim en az dokuz yıl olarak
uygulanmaktadır. Geleneksel ilkokul eğitiminden ilköğretim uygulamasına ve zorunlu
kesintisiz sekiz yıllık uygulamaya 1997-1998 öğretim yılında geçtiğimize göre bu aşamanın
millet olarak çok çabuk şartlarını tamamlayıp 12 yıllık zorunlu eğitimi hedeflemeli ve bunun
planları yapılmalıdır.
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3.2.Bilgi Toplumunda İlköğretim Okulları
Yirmibirinci yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün
toplumları aynı derecede ilgilendiren çok köklü bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiğimiz
artık uzun boylu tartışılmaksızın kabul edilmektedir. Buna karşılık tartışmalar daha çok,
içinde yaşadığımız sürecin adlandırılması, tarihte daha önce yaşanmış diğer köklü toplumsal
değişikliklerden ayrılan yönlerinin belirlenmesi ve gelecekte olabileceği ve alabileceği
muhtemel biçimlerin şimdiden kestirilmesi gibi sorunlar üzerine odaklanıyor (Avcı,1993: 9).
Bu yüzyılda belirleyici öğelerin başında ise “bilgi” gelmektedir.
Eğitim, toplumu yirmibirinci yüzyılın bilgi toplumu olmaya hazırlayacak temel yapı
taşlarının başında yer almaktadır. Eğitimin görevi, yaşamın koşullarını ve yeni teknolojileri
öğretmek, hızla değişen dünyada çocukları, bilgi çağının ihtiyaçlarına göre hazırlamak, yeni
teknolojileri kullanılabilir hale getirmek, bilgi ve becerilerle donatmakla yükümlüdür
(Sağlam,1999: 795).
Günümüz eğitim sistemi içinde eğitim teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz bir hal
almıştır. Okullarımızda eğitim teknolojilerini kullanma istekleri ise tam olarak
yaygınlaşmamıştır. Bazı okullarımız ise eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanmaya
başlamışlardır.
Bilgi teknolojileri sayesinde; bilgi hızla yayılır, bireysel öğrenme ortamları öğrencilere
sunulabilir, kalıcı öğrenmeler oluşur, proje çalışmaları yapılabilir, küresel eğitim fırsatı doğar:
(İşman, 2001). Eğitim sorunlarının çözümü için yeni teknolojik olanakların işe koşulması,
eğitim teknolojisi genel alanı içerisinde temel bir uzmanlık boyutu olarak görülmektedir.
Dolayısıyla sorunlara çağdaş eğitim teknolojisi anlayışı ile yaklaşmak gerekmektedir
(Şimşek,1995:2).
Eğitim sisteminin bugünkü amacı; yaratıcı, girişken, küresel düşünüp yerel hareket
edebilen girişimciler yetiştirmektir. Okullara düşen yeni görev, değişimin dinamiğini
kavramış ve yeni durumlara kolayca uyum sağlayabilen, hatta değişimin önderliğini
yapabilecek kapasitede gençler yetiştirmektir. Bilginin geçici olduğu, ansiklopedik bilgiden
çok olayları derinliğine kavrama, eleştirel düşünme yetenekleri ile öğrenmeyi öğrenmenin
vurgulandığı; öğrenmede öğrenci-öğretmen etkileşimine önem ve çok yönlü zihinsel
gelişimin hedeflendiği yeni eğitim anlayışı egemen olmaktadır (Özden, 1998: 6-18).
Nitelikli eğitim, bireyin daha ilk eğitimden başlayarak mal ve hizmet üretebilmesine,
araştırma ruhunun kazandırılmasına, öğrenmeyi öğrenmesine, olayları ve olguları
sorgulamasına ve düşün üretkenliğine, yaratıcılığına dayanan bir eğitimdir (Erdem,1998: 75).
Bilgi toplumunda yaşam boyu eğitim yaklaşımı benimsenmelidir. Yaşam boyu eğitim,
örgün ve yaygın eğitimin sistem bütünlüğü içinde entegrasyonunu ve eğitimin sürekliliğini
sağlayan bir yaklaşımdır. Yaşam boyu eğitim felsefesi bilgi toplumuna uygun insan tipi
yetiştirmeyi amaçlar (Çelik, 1998: 831).
Bilgi toplumunda okullar köklü değişikliklere uğrayacaklardır. Bilgi depolamış insanın
yerini bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bunları kullanabilen insanlar alacaktır. Okulun bu hızlı
gelişimine uyum sağlayabilmesi “öğrenen okul” anlayışına geçmesiyle mümkün olacaktır
(Ünal, 1999: 23).
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3.3.İlköğretim Okullarının Fiziksel Durumları
İnsana iş, yaşam, okul vb. çevreler sunulurken bir anlamda onların yaşam biçimlerine
de yön verilmektedir (Aydın, 2000: 27). Bu nedenle mekânsal organizasyonlar tasarlanırken,
kullanıcı özellikleri ve gereksinimleri çok iyi tespit edilmeli ve edilmeli ve insanın psiko-fizik
ihtiyaçlarını göz önünde tutmak gerekir (Onat, 1990).
Eğitimin en önemli aracı olan eğitim binaları, öğretim materyallerinin en büyüğü ve
öğrenme süreci bakımından en etkili olanıdır. Bir eğitim binasının hizmet üretmedeki başarısı,
sahip olduğu başarılı öğrenci sayısı ile ilişkilidir. Bu başarıda, yönetim anlayışı, öğretim
elemanı, eğitim programları ve öğretimi, genel uygulamalar, eğitim binasının fiziki özellikleri
olmak üzere birçok faktör etkendir (Oktay, 1997).
Bu faktörlerden fiziki ortamlar hakkında uzun yıllardır çeşitli tartışmalar
yapılmaktadır. Bu tartışmalar genellikle okul binalarının teknik ve inşası, okulun iç mekân
düzenlemeleri ve okulun çevresi hakkında ortaya çıkmaktadır. Eğitim binalarının fiziksel
ortam bakımından uygunluğu, öğrenme- öğretme sürecinin etkililiği ve öğrenci tutum ve
davranışlarının geliştirilmesi bakımından önemli etkiye sahiptir (Üstündağ, 1999: 101).
Eğitim amaçları doğrultusunda düzenlenmiş bir fiziki çevrede eğitim gören çocuk, çeşitli
etkilenme kanalları aracılığıyla bulunduğu ortamı daha iyi algılar ve güdüleme düzeyi artar
(Akgül ve Yıldırım, 1995: 431). Başar (2001:187)’a göre uygun eğitim ortamları
oluşturulmak suretiyle kişide istenen davranış değişikliği ve öğrenmede gerekli etkiyi
sağlamak mümkündür.
Öte yandan öğrenme çevrelerini, çocuğun enerjisinin büyük çoğunluğunu çevreye
uyum için değil öğrenmek için harcayacağı şekilde düzenlemek gerekmektedir (Sabuncuoğlu,
1987: 55). Nitekim, insanın içinde bulunduğu fiziki çevre Dewey (Akt. Çınkır, 1996:29)’e
göre sosyal hayatın benzeri bir yapı içerisinde olması gereken bir okulda, daha karmaşık
konuların kolayca kavratılması bakımından resim, müzik, el sanatları, sinema, tiyatro, dans
gibi çeşitli etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerde derslik başına düşen öğrenci sayısı 15-30 kişi arasında değişirken
ülkemizde bu sayı 70-80 hatta büyük şehirlerde 100’ün üzerine kadar çıkmaktadır (Şimşek
1991:21; Çınkır, 1996:7). Özellikle büyük kentlerde bu sayı her yıl giderek artmakta, her
öğrenciye bir masa-sandalye düşmediği gibi bir sırayı 3-4 öğrenci birlikte kullanmak zorunda
kalmaktadır. Oysa ki sınıf büyüklüğü – başarı ilişkisine yönelik çeşitli araştırmalar
göstermiştir ki öğrencisi az olan sınıflarda yapılan eğitim, öğrenci- öğretmen ilişkilerinin
gelişmesine ve başarı oranının artmasına neden olmaktadır. Bu dersliklerde öğrenim gören
öğrenciler psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissettikleri için sınıf içi etkinliklere daha
fazla katılmakta ve okula daha düzenli devam etmektedirler.
İlköğretim kurumlarının yapı ve işleyişinde önemli değişikliklere neden olan zorunlu
eğitim uygulamasının hayata geçirilmesinin hemen ardından MEB, 2000-2001 öğretim yılına
kadar ilköğretimde fiziksel açıdan önemli değişiklikler öngören ve çağdaş eğitim ortamlarının
gerçekleştirilmesini amaçlayan “Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi” uygulamasını
başlatmıştır (MEB 2001:1; TÜSİAD 1998:36). Projenin hayata geçirilmesinde, 4306 sayılı
Yasa kapsamında sağlanan gelir kaynaklarına ek olarak Dünya Bankası’ndan kredi desteği
sağlanmıştır.
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3.4.İlköğretim Okullarının Yönetimi
İlköğretimde sistemin işletilmesinden birinci derecede sorumlu olan okul
yöneticileridir. Yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içinde almış olduğu eğitimler onların
davranışlarını etkiler. Yönetici yetiştirme ve geliştirme Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündemine
artık girmiştir. Buna karşılık, eğitim fakültelerinde lisans düzeyinde okutulan “Okul Yönetimi
ve Denetimi” dersi son düzenleme ile programdan kaldırılmıştır. Ancak 2008-2009 öğretim
yılından itibaren eğitim fakültelerine “Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi” dersi
konulmuştur. Eğitimin yarınlarını şimdiden belirlemek isteyen milli eğitim bakanlığı, hareket
noktasını belirlemiştir. Yeni okulu oluşturacak olan okul yöneticilerinin rolleri; “eğitim
liderliği, öğretim liderliği” olacaktır (Açıkalın, 1998: 6).
Yeni değerler, okulların yapı ve işleyişini karakterize eden hiyerarşik ve bürokratik
yapının yerini daha çok profesyonel kontrolün egemen olduğu bir yapıya terk etme
zorunluluğunu getirmektedir. Bu, okul yönetiminde “yeni paradigma” olarak ifade edilebilir.
Bu yeni paradigma okulun yapısındaki “rol, ilişki ve sorumluluklarda” temel bazı
değişiklikler öngörmektedir;
1.Okulun otorite akışının daha az hiyerarşik olması bir ihtiyaç haline gelmiştir,
2.Liderlik, pozisyon değil, yapılması gereken işte başarılı olmakla ilişkilendirilmeye
başlanmıştır,
3.Okulun yönetiminde aşırı kontrolün yerini öğretmen ve diğer personele daha çok yetki
ve sorumluluk verilmesi almıştır,
4.Yöneticinin, mevzuatın uygulayıcısı değil, işlerin kolaylaştırıcısı; öğretmenin de sınıfın
lideri olması gerektirmiştir (Özden,1998: 69-70).
Modern okulda; okul günün her saatinde açık olan aktif öğrenmenin gerçekleştiği,
öğrencilerin, öğretmen, yönetici ve diğer görevlilerle çevre halkının da öğrenme ihtiyacını
karşılayan bir bilgi organizasyonu olmak durumundadır. Bilgi toplumundaki okul modelinde,
okulların klasik “öğreten kurum” anlayışından “öğrenen kurum” anlayışına geçmesi gerekir.
Böylece eğitimin belli bir zaman süreci içinde değil, sürekli devam etmesi sağlanacaktır
(Fındıkçı, 1996: 140).
Bilgi toplumunda okul yöneticisi için temel sorun, bilgi toplumunun insan tipini
yetiştirecek bir okul kültürünün oluşturulmasıdır. Okul yöneticisi, bilgiden en iyi şekilde
yararlanma yollarını bilmeli ve okul personelini bilgi teknolojileri konusunda yetiştirilmelidir
(Çelik,1999: 59).
Cerit (2001)’ in araştırmasında, bilgi toplumunda ilköğretim okulu müdürlerinin rolleri
karar verme, planlama, eşgüdümleme, örgütleme, iletişim, değerlendirme, değişimi yönetme,
esnek bir yapı kurma, sistemin dinamikleştirilmesi, öğrenen organizasyon oluşturma ve
yaşatma, çevreyle ilişkiler, öğretmenleri destekleme, okulu geliştirme, mesleki büyüme ve
gelişme, yeniliklere bakış açıları, değer yaratma, takım çalışması, bilgi teknolojilerinin
kullanımı, vizyon oluşturma ve öğretim liderliği olarak belirlemiştir. Okul müdürlerinin
yukarıdaki sayılan konularda yeterli hale getirilmesi için hizmet-içi eğitim çalışmalarına
ağırlık verilmesi gerekmektedir.
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Taş’ın (2000) yaptığı ilköğretim müdürlerinin öğretim liderliği konulu doktora
araştırmasının bulgusuna göre; İlköğretim okul yöneticileri öğretim liderliğinin; okul
çevresini öğrenme ve öğretmeye uygun hale getirmek için çalışma, okulun amaçlarını
geliştirebilmek için öğretmen ve velilerle işbirliği yapma, yeni göreve başlayan öğretmenin
yetişmesi için ortam ve imkân sağlama, öğretim etkinliklerinin yıllık plana uygun olarak
yapılmasını sağlama, öğrenmeyi engelleyen problemlerin temeline inerek çözmeye çalışma,
okul ile çevre arasında öğretim konusundaki çatışmaları gidermek için çalışma, öğretmeni
değerlendirirken tarafsız davranma, öğretmenler kurulunca alınmış kurallara uyma, öğretime
yardım eden bir okul atmosferi geliştirmek için çalışma, çalışanlar için güven ortamı
oluşturma rollerini her zaman gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Buna karşılık, öğrencilerin
fiziksel ve sosyal gelişimi için ortam hazırlama, derslere girerek örnek dersler verme,
öğretmenlere öğretim yeterlilikleri konusunda geribildirimde bulunma, öğretmenleri
sınıflarında düzenli olarak gözleme, öğretmenlerle daha samimi bir hava oluşturmak için çay
saatinde öğretmenler odasına gelme rollerini yöneticiler daha alt düzeylerde
gerçekleştirmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim boyunca
öğrencilere; yönetim kuramları, yönetim süreçleri, örgüt ve örgütün işleyişi hakkında genel
bilgiler kazandırmalıdırlar. Yöneticilerin de birey olarak gelişmeleri gerekir. Yöneticiler,
ileride etkili olabilecekleri becerilere, önceden sahip olmalıdırlar.
Hizmet-içi eğitim programları da işlevsel görülmemektedir. Bu konuda Yalın (2001)’ın
hizmet içi eğitim programlarının etkililiğini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada,
Türkiye’de yapılan hizmet içi eğitim programlarının sayı ve içerik olarak yetersiz olduğunu,
bu programların öğretmenlerin gereksinimlerini karşılamadığı sonucuna ulaşmıştır.
Bursalıoğlu (1981: 80) yapmış olduğu “Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri” konulu
araştırmasında, öğretmenler yöneticilerin yüksek derecede göstermesi gereken fakat düşük
derecede gösterdikleri yeterlik alanlarını;
1- Okul personelinin yönetilmesi,
2- Okulda olumlu bir havanın yaratılması,
3- Okul-çevre ilişkileri,
4- Disiplin ve devamın sağlanması, olarak belirtmişlerdir.
İlköğretim okullarında öğretim etkinliklerini yürüten öğretmenlerdir. Öğretmenlerin
memnuniyeti yapacağı işe yansıyacak ve amaca ulaşılacaktır.
Günbayı’nın (1999) Malatya’da yaptığı doktora çalışması sonuçlarına göre;
öğretmenlere verilen ödentilerin, okuldaki fiziksel koşulların, çalışanlar arasındaki ilişkilerin,
denetim biçiminin, eğitim yükselme ve geliştirme olanaklarının öğretmenlerin iş doyumunu
olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmış ve bu yetersizliklerin giderilmesi için
öğretmenlerin özlük hakları ve okul ortamının fiziksel koşulları ile ilgili gerekli önlemlerin
alınması, ilköğretim müfettişlerinin hizmet-içi çalışmalarla geliştirilmesi, öğretmenlerin
kendilerini geliştirme ortamlarının oluşturulması gerekmektedir.İlköğretim okullarının etkili
okul haline gelmesi okullarımızı ve eğitim sistemimizi daha da işlevsel hale getirecektir.
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Etkili okul: “Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor ve estetik gelişmelerin en
uygun sağlandığı, elverişli, en uygun (optimum) bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okul”
olarak tanımlandığı belirtilerek özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
Etkili Okullar;
1. Açık ve belirgin amaçlar ve amaçlar üzerine odaklanmış okul özgörevine
(misyonuna) sahiptir,
2. Yöneticiler kendilerini sekreterlikten ziyade, öğretim lideri olarak görürler ve bu
yönde faaliyet gösterirler,
3. Tüm taraflar yüksek beklentilere sahiptirler,
4. Her öğrenciye zamanında öğrenme fırsatı ve öğrencilerin öğrenmesini geliştiren
öğrenme olanakları sunarlar,
5. Öğrenci ilerlemesini takip ederler ve zengin akademik programlara sahiptirler,
6. Okul-aile ilişkisini geliştirirler,
7. Güçlü yönetimsel liderlik sistemini benimserler,
8. Uygun okul iklimine sahiptirler,
9. Temel becerilerin geliştirilmesi üzerinde odaklaşır,
10. Etkin bir yöneltme sistemi vardır,
11.Okul kaynakları temel öğrenci başarısını geliştirmeye yönlendirilir (Özdemir, 1998:
28).
Konuyla ilgili Balcı (1993)’de “Türkiye’de İlköğretim Okullarının Etkililiğinin
Araştırılması” konulu ankette yer alan etkili okul yönetici davranışlarından öğretmenlerin
algılamalarına göre gerçekleşme düzeyi bakımından öncelikli davranışlar;
Öğrenci davranışlarına önem verilmesi, eğitim ve öğretim etkinliklerinin önem sırasına
dizilmesi, planlanıp uygulamaya konulması,
öğretim programlarının koordinasyonu,
personelin okula bağlanmasının sağlanması, öğretmenlerin ilgilerine eğilmedir.
3. 6. İlköğretim Programları
Cumhuriyet Döneminde 1924, 1926, 1936, 1939,1948 ve1962 (Taslak Program), 1968,
2005 tarihlerinde ilköğretim programları hazırlanmıştır. 1968 İlkokul Programı Cumhuriyet
Dönemi’nin İlköğretim Programlarından hem daha Liberal hem de daha öğretmene öncelik
verici ve çevre koşullarını da göz önüne alıcı bir özellik göstermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılında, Avrupa Birliğiyle işbirliği
içinde yürütülen Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında Türk Milli Eğitiminde yeni bir
düzenlemeye gitmiş ve eğitim alanında reform niteliği taşıyan çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Eğitimde reform niteliği taşıyan program geliştirme çalışmalarına ilköğretimin ilk beş yılında
okutulan temel derslerin (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve
Teknoloji) öğretim programlarının aynı anda ve eşgüdümleyici bir şekilde geliştirilmesi ile
başlanmıştır. Geliştirilen yeni ders programlarının ülke genelinde uygulanmasına 2005-2006
öğretim yılı başlangıç olarak alınmıştır. (M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2005/80
nolu genelge).
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İlköğretim 1–5. sınıfların ders programlarının geliştirilmesinden sonra, ilköğretimin 6, 7
ve 8. sınıflarındaki temel derslerin (Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji)
öğretim programları da geliştirilmiş ve bu derslerin programları 2006–2007 öğretim yılında
6. sınıflardan başlayarak ve 2007-2008 öğretim yılında yedinci 7. sınıflarda uygulamaya
konmuş, 2008-2009 öğretim yılında da 8. sınıflarda kademeli olarak uygulama geçirilecektir.
2004 yılında geliştirilen ve tüm ülke genelinde 2005–2006 yıllarında uygulanmasına
geçilen ilköğretim ders programlarının geliştirilmesinin gerekçelerinden bazıları, bilgi
toplumu için gerekli olan daha işlevsel bir model oluşturma, dünyadaki yeni gelişmelere
uyum sağlamaya çalışan bireylerin değişen ve çeşitlenen beklentilerinin artması ve bireylere
yaşam boyu ihtiyaç duyabilecekleri temel yaşam becerileri kazandırmaktır.
Program ve programların referans noktaları ise şu şekilde sıralanmaktadır (Tebliğler
Dergisi, 2004:23):
•

Ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlaki birikimini ve kalıtımını motivasyon
kaynağı olarak görme,

•

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti projesinin gelişerek devamlılığı ilkesi,

•

Dünyada yaşanan tüm değişimler ve gelişmeler,

•

Avrupa Birliği normları ve eğitim anlayışı,

•

Ülkemizin mevcut eğitim özelliklerinin belirlenmesi, başarı ve başarısızlıkların
değerlendirilmesi ve ortaya çıkan sonuçları.

İlköğretim ders programları ülkemizde eğitim alanında bazı değişikliklere neden
olmuştur. Bu değişikliklerden en önemlileri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
•

Olguların parçalara bölünerek her bir parçanın ayrı ayrı analiz edildiği, mekanik,
doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen davranışların temel alındığı “davranışçı
yaklaşım”dan, bireyin çeşitli uyaranlarla etkileşime girerek bunları anlamlandırdığı ve
bilgiyi kendisinin yapılandırdığı “yapılandırmacı yaklaşım”a geçilmiştir (ME.B.
İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, 2005: 256).

•

Öğretim programlarında yapılan yeniliklerle okullar “öğreten kurum” anlayışından
“öğrenme kurumu” anlayışına dönüşmüştür ya da dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

•

Derslerin içerikleri, aktif öğrenme tekniklerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Yeni
öğretim programları, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin derse aktif katılımı
sağlayan etkinlik merkezli bir program olduğu için, öğrencilere yönelik hazırlanan
ders kitapları ve çalışma kitaplarında etkinliklere daha çok yer verilmiştir.

•

Her dersin kendine özgü temel becerilerinin yanında, öğrencilerde gerçekleştirilmesi

Düşünülen ortak beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, iletişim
problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel
kullanma ve karar verme) belirlenmiştir.
•

Yeni ilköğretim programları, bireylere günlük yaşamda kullanabilecekleri temel
yaşam becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

•

İlköğretim ders programlarıyla öğrencilerin; öz saygı, öz güven, toplumsallık, sabır,
hoşgörü, sevgi, saygı, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, yeniliğe
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açıklık, vatanseverlik ve kültürel değerleri koruma ve geliştirme gibi olumlu kişisel
nitelik ve değerleri geliştirmeleri amaçlanmıştır.
•

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili olarak ürün değerlendirme yanında sürecin
değerlendirilmesi de esas alınmıştır. Geleneksel ölçme ve değerlendirme
uygulamalarının (çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı testler, doğru-yanlış maddeleri,
eşleştirme maddeleri vb.) yanı sıra, alternatif ölçme ve değerlendirme (görüşme,
gözlem, tümel (portfolyo) değerlendirme, akran değerlendirme formları, öz
değerlendirme formları, sözlü sunum değerlendirme formları, performans ödevi,
araştırma kayıtları vb.) uygulamaları derslerin programlarında yer almıştır.

2005 Programı’nın zaaf boyutu; (Aslan, 2005)
•

Programın en son yorumlayıcısı olan öğretmenlerin yeterli hazırlanmamış ve gönülden
katkılarının sağlanmamış olması, …

•

68 Programı’nın beş yıllık bir deneme süresinden sonra uygulamaya geçildiği
düşünülürse, 2005 İlköğretim Programı’nın bir öğretim yıllık sürede deneme
çalışmasının, yetersiz olduğu, …

•

Başka bir yazı ya da bildirinin konusu olmakla birlikte, “Öğretim Programı’nın en son
yorumlayıcısı öğretmen” olması açısından bakılınca, Millî Eğitim Bakanlığı karar
sürecinde belirleyici konumlarda bulunan yöneticilerin programın temel uygulama
alanı olan “sınıf içi etkinlikler” deneyiminin sınırlı olduğu ve 2005 programını
hazırlayan alan uzmanlarının sınırlı sayıda ya da uzmanlık alanlarının “Öğretim
Programcısı” olmadıkları,

•

Belki de bu Program’ın sıkıntı yaratacak boyutlarından bir tanesi de Birleştirilmiş
Sınıf uygulaması yapan okullarda, “programın etkinlik temelli hazırlanması” ve
karakteri nedeniyle, uygulamada zaman ve zamanın kullanımı açısından beklenen
sonuçları elde etmemizi engelleyebilecektir. Çünkü, iki-beş sınıfın bir arada eğitim –
öğretim yapıyor olması, daha önceden, öğretmenli ve ödevli olarak işlenen derslerin
tamamen öğretmenli olma zorunluluğunu taşıması bir zafiyet boyutu olarak
düşünülebileceği, … ve

•

Hangi nedenle olursa olsun, Üniversitelerin bünyesinde bulunan ve “geleceğin
öğretmenini yetiştiren”, sayıları tespit edebildiğimiz kadarı ile
65’e ulaşan
(www.yok.gov.tr...) Eğitim Fakülteleri’nin öğretim üye ve yöneticileri ile bu
programın hazırlanması ve uygulamaya geçilmesinde hemen hiçbir ilişki
kurul(a)madığı ve bilgilerin paylaşıl(a)madığı gözlem ve tespitlerimizdendir.

Konuyla ilgili Güven (2008)’ in araştırmasının bulgularına göre programı uygulayan
öğretmenler görüşleri aşağıda verilmiştir:
“Öğretmenlerin görüşlerine göre önceki ders programları ile yeni ders
programları arasında farklar olduğu, yeni ders programlarının öğretmen
rolünde değişikliklere neden olduğu ve yeni programların öğrencilerin
kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca
öğretmenlerin yeni ders programlarının uygulanması için ayrılan ders
sürelerinin yetersizliği, etkinliklerin uygulanması için gerekli araç-gereç
ve yardımcı ders materyali eksikliği ve sınıfların kalabalık olması gibi bazı
sorunlarla karşılaştıkları saptanmıştır.”
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Buna karşın, Millî Eğitim Bakanlığı, 2005-2006 öğretim yılında İlköğretim birinci
kademeyi (1-5. sınıfları), 2006-2007 öğretim yılında altıncı (6.) sınıfları, 2007-2008 öğretim
yılında yedinci (7) sınıfları kapsayan program değişikliklerini gerçekleştirmesini, 2006-’09
öğretim yıllarında İlköğretim ikinci kademenin son sınıfını (8. sınıfları) ve giderek
ortaöğretimi de kapsayacak köklü öğretim programlarını değiştirme çabası içinde olması
olumlu değerlendirilebilir.
4. 1. SONUÇLAR
•

Bir toplum-ulus-devlet, geçmişi(ni) nasıl yorumlayacağını, günü(nü) özdeksel ve anlamsal
nasıl yaşayacağını, geleceği(ni) nasıl inşa edeceğini okulları, okul programları, eğitimcileri ve
kısaca eğitim sistemleri ile belirler.

•

Ulusal birliğimizin ve yurdumuzun bütünlüğünün temelini oluşturacak, geçmişi paylaşacak,
günü birlikte yaşayacak ve bu ülkenin geleceğini özgür istenci, gönül birliği ile kuracak insan
gücünün yetiştirilmesi, eğitim sisteminin, öncelikle ilköğretim kademesinin görevidir.

•

İlköğretim okullarında verilen eğitimin cumhuriyetçi ve demokratik olması gerekmektedir.

•

İlköğretim okullarının öneminden dolayı bu kurumlarını amacına uygun yönetmek için belirli
ölçülerde yeterliğe ulaşmış yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.

•

Rakamlara bakıldığında ilköğretimin, eğitim sisteminin temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır.

•

Modern eğitimin temel amaçlarının başında bireysel farklılıklarının dikkate alınarak bireylerin
geliştirilmesi gelmektedir.

•

AB ülkelerinde Türkiye’den farklı olarak ilköğretimde yöneltme faaliyetlerine ağırlık
verilmektedir. Yöneltmeyi ülkemizde de amacına uygun yapmak için ortaöğretim ve üniversite
reformuna ihtiyaç görülmektedir.

•

AB ülkelerinin hepsinde ve Türkiye’de ilkokul ya da ilköğretimin genel karakterinin kökleri,
milletin genel kültür ilkesine karşı beslediği inançtır.

•

AB ülkelerinde zorunlu eğitim ortalama en az dokuz yıl olarak uygulanmaktadır.

•

Eğitim sisteminin bugünkü amacı; yaratıcı, girişken, küresel düşünüp yerel hareket edebilen
girişimciler yetiştirmektir. Okullara düşen yeni görev, değişimin dinamiğini kavramış ve yeni
durumlara kolayca uyum sağlayabilen, hatta değişimin önderliğini yapabilecek kapasitede
gençler yetiştirmektir.

•

Bilgi toplumunda okullar köklü değişikliklere uğrayacaklardır. Bilgi depolamış insanın yerini
bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bunları kullanabilen insanlar alacaktır. Okulun bu hızlı
gelişimine uyum sağlayabilmesi “öğrenen okul” anlayışına geçmesiyle mümkün olacaktır.

•

Modern okulda; okul günün her saatinde açık olan aktif öğrenmenin gerçekleştiği, öğrencilerin,
öğretmen, yönetici ve diğer görevlilerle çevre halkının da öğrenme ihtiyacını karşılayan bir
bilgi organizasyonu olmak durumundadır.

•

İlköğretim okullarında öğretim etkinliklerini yürüten öğretmenlerdir.
memnuniyeti yapacağı işe yansıyacak ve amaca ulaşılacaktır.

Öğretmenlerin
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•

2005 Programının öngördüğü “Yapılandırmacı Öğrenme” ilkesinin başarıya ulaşması, (her
dersin) dershane düzeninin öğrenme ortamları ile olanaklıdır.
4.2. ÖNERİLER

•

Zorunlu ilköğretim, okul öncesi dahil olmak üzere farklı kademelerde en az on iki yıla
çıkarılabilir.

•

İlköğretim ilk ve ikinci kademe için uzman “sınıf öğretmeni” yetiştirilmesi; 1. , 2. , 3. , 4…her
sınıf için uzman öğretmen yetiştirilmesine geçilebilir.

•

Sınıf düzeninden dershane düzenine geçilerek öğrenme-öğretme süreçlerinin her şeyden önce
“Eğitim Ortamları” ile etkililiği sağlanabilir.

•

İlköğretim okulları, sınıf düzeninde değil, dershaneler, laboratuarlar, spor alanları ve salonları,
yüzme havuzları, müzik ve konferans salonları, vb. çağdaş ortamlarla donatılabilir.

•

İlköğretim kuruluşlarının yöneticilerinin, belli süreli mesleki deneyimden geçtikten ve
başarılarını kanıtladıktan sonra, seçme esasına dayalı akademik kariyerle görev almalarını
sağlayacak düzenlemelerin sağlanarak eğitim yöneticiliği ve özellikle toplum lideri olması
gereken İlköğretim Yöneticiliği’nin meslekleşmesinin önü açılabilir.

•

İlköğretimin denetiminde “Öğretimin Denetimi”’ne odaklanılarak ilköğretim programlarının
her ders, sınıf düzeyi ve kademe için öngördüğü hedeflerin ve amaçların gerçekleşme düzeyi
bu biçimde saptanabilir ve yetersizlik durumunda önlem alınabilir.

•

Öğretmen yetiştiren kuruluşlar dışından giren ya da ortaöğretim için yetiştirilmiş, ilköğretim
kademesindeki tüm unsurlar ortaöğretim kademesine ya da kendi alanlarına çekilebilir.

•

Öğretmen yetiştiren kuruluşların ve özellikle ilköğretim basamağına öğretmen yetiştiren eğitim
fakültelerinin eğitici kadrosu, öğretmen yetiştirmeye, özellikle Cumhuriyetimizin tüm
bireylerinin geçmesi gereken okul öncesi ve ilköğretim basamağına öğretmen yetiştirmeye
elverişli olup olmadığı gözden geçirilebilir.

•

Öğretmen yetiştiren kuruluşların eğitici kadroların mesleğin içinden ve belli bir mesleki
deneyimden sonra seçilerek yetiştirilerek bu kuruluşlarda istihdam edilebilir.

•

Öğretmen örgütleri ve okul-aile birlikleri, üniversiteler, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum
kuruluşları olmak üzere, İlköğretimle ilgili tüm paydaşların katılacağı, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın desteğinde bir kurultay ya da çalıştay düzenlenerek yapılıp-edilenler ve geleceğe
ilişkin bu alandaki öngörüler ortaya konulabilir.

•

İlköğretimde yerel unsurlar öğrenme ortamlarında öğretilebilir.

•

Bilgi toplumundaki okul modelinde, okulların klasik “öğreten kurum” anlayışından “öğrenen
kurum” anlayışına geçmesi gerekir.

•

İlköğretim okullarının etkili okul haline gelmesi okulların ve eğitim sistemini daha da işlevsel
hale getirecektir.

•

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim boyunca
öğrencilere; yönetim kuramları, yönetim süreçleri, örgüt ve örgütün işleyişi hakkında genel
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bilgiler kazandırmalıdırlar. Yöneticilerin de birey olarak gelişmeleri gerekir. Yöneticiler,
ileride etkili olabilecekleri becerilere, önceden sahip olmalıdırlar.
•

İlköğretimde öğrenme yaşantısı oluşturularak bilgiyi öğrencinin beyninde yapılandırmayı
amaçlayan yapılandırmacı yaklaşımdaki yenilenen ilköğretim programını uygulayacak
öğretmenlere işlevsel hizmet-içi programlar uygulanmalıdır. Okul müdürlerine de bu
programların denetim görevini üslenecek gerektiğinde öğretmene rehberlik yapacak düzeyde
öğretim liderliği görevini yasalaştırmak gerekmektedir.
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GÜNCEL MALİYETLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Mustafa Kemal TOPCU1
ÖZ
Yöneticilere karar alma sürecinde kullanılabilir bilgiler sağlamayı amaç edinmiş
muhasebe sistemi finansal, maliyet ve yönetim alt sistemlerinden oluşmaktadır. Üretimi ve
satışı yapılan mal ve hizmetlere ait çeşitli maliyet unsurlarının belirlenmesi, ölçülmesi,
raporlanması ve analizine yönelik bir alt sistem olan maliyet muhasebesi alt sistemi, hızlı
teknolojik değişmeler, rekabetler ve bilişim devriminin yaşandığı dönemde, yönetimde
yaşanan gelişmeler sonucunda mamul maliyetleri ve performans değerlendirmesi için
yöneticilere gerekli bilgileri sağlamakta yetersiz kalmıştır. Bu gelişmelerin paralelinde esnek
imalat sistemleri ile birlikte artan ürün çeşitliliğini göz önünde bulunduran, kullanılan
kaynaklar ile yaratılan değerler arasındaki ilişkiyi yansıtan yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç,
güncel maliyetleme yaklaşımlarını doğurmuştur. Faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında
felsefesi, kalite maliyetleri ve hedef maliyetleme gibi farklı yöntemlerle güncel maliyetleme
yaklaşımları geliştirilmiştir. Güncel maliyet yaklaşımları incelenmesi ile maliyet
yaklaşımlarının tek başına uygulanmasından ziyade, birlikte etkileşimleriyle ihtiyaçlara daha
fazla cevap verebileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Kalite Maliyetleri, Tam
Zamanında Yaklaşımı, Hedef Maliyetleme.
CONTEMPORARY COST APPROACHES: A CONCEPTUAL REVIEW
ABSTRACT
The main objective of accounting, which consists of financial, cost and administrative,
is to provide managers useful information in decision-making process. Cost accounting subsystem, the one related to determining, measuring, reporting and analyzing cost elements of
goods and services to be produced and sold, has been insufficient to provide necessary
information for production costs and performance appraisal to management in an era of rapid
technologic changes, competitiveness and information technology evolution. In parallel with
improvements in manufacturing industry, requirement for new approaches that reflect the
relationship between used resources and created values and take into account product
diversity increased by lean manufacturing systems led to contemporary cost systems. Many
different cost management approaches such as activity based cost management, just-in-time
philosophy, quality costs and targeting costs have been introduced. In the study contemporary
cost management approaches are evaluated. It is assessed that interactions of cost
1
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management approaches would rather meet the requirements more than adoption of one
approach would do.
Key Words: Activity Based Cost, Quality Costs, Just in Time Approach, Target
Costing.
GİRİŞ
Finansal, maliyet ve yönetim olmak üzere üç alt sistemden müteşekkil muhasebe
sisteminin temel hedefi, yöneticilere karar alma sürecinde zamanında uygun ve kullanılabilir
bilgiler sağlamaktır. Finansal muhasebe alt sistemi tüm paydaşlara sunulmak üzere işletmenin
bilanço kalemleri hakkında bilgi verirken, yönetim muhasebesi alt sistemi yönetimin
planlama ve kontrol fonksiyonlarında kullanacağı veriyi sağlamaktadır. Öte yandan, maliyet
muhasebesi alt sistemi ise üretimi ve satışı yapılan mal ve hizmetlere ait çeşitli maliyet
unsurlarının belirlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve analizine yönelik bilgi sunmaktadır.
Anand ve arkadaşları (2005) tarafından ifade edildiği gibi, mevcut maliyetleme
yaklaşımları finansal raporlama ve vergi planları için tasarlanmıştır. Bu sebeple de hızlı
teknolojik değişmeler, sert rekabetler ve bilişim devriminin yaşandığı bir dönemde, mamul
maliyetleri ve performans değerlendirmesi için gerekli bilgileri sağlamakta sorunlarla
karşılaşılmış ve küresel rekabete paralel bu problemlerde bir artış yaşanmıştır (Ochs ve
Bicheno, 1991; Erdoğan, 1995; Hacırüstemoğlu, 1995; Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002;
Cinquini ve ark., 2008; Anand ve ark., 2005; Askarany, 2006, Sharma ve ark., 2007).
İşletmeler açısından belirsizliğin arttığı hızla değişen bugünün ekonomik çevresi
işletmeleri sürekli kendilerini geliştirmeleri yönünde zorlamaktadır. Bu süreçte maliyet ve
yönetim muhasebesi de işletmenin ihtiyaç duyduğu bilginin sağlanması açısından farklı bir
işlev üstlenmeye başlamıştır (Öker, 2003). Johnson ve Kaplan (1987) tarafından kaleme
alınan ‘Relevance Lost’ adlı kitabın yayımlanması yönetim muhasebesi tarihinde bir devrim
niteliğinde olmuş, dikkatleri yönetimin ihtiyacını karşılayacak yeni maliyet yaklaşımlarına
çekmeyi başarmıştır (Erdoğan, 1995; Anand ve ark., 2005). Karşılaşılan yeni ve daha
karmaşık problemleri çözme ihtiyacı bu süreci daha da hızlandırmıştır.
Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002:17) muhasebe sistemlerinin yeni yönetim anlayışı ile
uyumlaştırılmasındaki dört ana ilkeyi; müşteri hizmetleri, yüksek kalite, hızlı yanıt verebilme
ve düşük maliyet sistemi olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda, kalite maliyetleri önem
kazanmış, verimlilik ön plana çıkmış ve maliyetin de tasnifi değişmiştir (Hacırüstemoğlu,
1995:327). Esnek imalat sistemleri ile birlikte artan ürün çeşitliliğini göz önünde bulunduran,
kullanılan kaynaklar ile yaratılan değerler arasındaki ilişkiyi yansıtan yeni yaklaşımlara olan
ihtiyaç, güncel maliyet yaklaşımlarını doğurmuştur.
Faaliyet tabanlı maliyetleme, tam zamanında felsefesi, kalite maliyetleri, hedef
maliyetleme, ömür devri maliyet hesabı, stratejik yönetim muhasebesi, vb. farklı yöntemlerle
güncel yönetim anlayışının ihtiyaç duyduğu maliyetleme yaklaşımları geliştirilmiştir.
İşletmelerin yaşadığı değişimlerle, direkt işçilik maliyetleri azalırken, teknoloji ve bilgi
maliyetleri artmakta, maliyet tanımları değişmekte, stok değerlemesi yaklaşımları
farklılaşmakta ve ürün tasarım ve geliştirme süreci şekil değiştirmektedir.
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Müşteri memnuniyeti ve kalitenin ön plana çıktığı günümüzde, işletmeler tarafından
kullanılan güncel maliyet yaklaşımlarını inceleyen bu çalışmada; öncelikle geleneksel
yaklaşımların yetersizlikleri ortaya konulmakta ve değişen yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak
faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı, tam zamanında anlayışı, hedef maliyetleme yöntemi
ve kalite maliyetleri sırasıyla ele alınmaktadır.
1.

GELENEKSEL MALİYETLEME YAKLAŞIMLARI YETERSİZLİKLERİ

Yöneticiler tarafından karar alma sürecinde kullanılabilecek bilgileri elde etmek için
çok çeşitli maliyet hesaplama ve kayıt yöntemleri kullanılmaktadır. Klasik maliyetleme
yönteminin yetersizliklerini inceleyen Yükçü ve Şafak (1996)’a göre, günümüz üretim
ortamında gelişen üretim teknolojileri sebebiyle, genel üretim maliyetlerinin toplam maliyet
içindeki payı artarken, direkt işçiliğin payı azalmıştır (Altunay, 2007). Yaşanan bu artışa
rağmen, geleneksel maliyet sistemlerinde sabit maliyetlerin dağıtımının büyük oranda direkt
işçiliğe göre gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda, direkt işçiliğin faaliyetler ile
maliyetler arasındaki ilişkiyi net olarak ortaya koymaktan uzak olmasından dolayı, işletme
kararlarının alınmasında yanılgıya düşülebilmektedir.
Ayrıca kâr merkezlerine göre hazırlanan raporlar gittikçe anlamsızlaşmaktadır.
Performansın düşmeye başladığı zamanlarda, envanter politikalarının belirlenmesi ve genel
üretim maliyetlerinin mamul maliyetlerine yüklenmesi üretim faaliyeti temeline göre
yapıldığından, aksaklıkların nerede olduğunun belirlenmesi güçleşmekte, bölüm
yöneticilerinin performansları hakkında açık ve doğru bilgi elde edilememektedir.
Genel üretim maliyetlerinde son dönemlerde ortaya çıkan artışın bir sonucu olarak,
dağıtılacak olan maliyetlerin toplamı da artmakta, bu ise maliyetlerin sorumluluğunun kime
ait olduğunun tam olarak ortaya konulabilmesine engel olmakta, hesap verilirlik açısından
sorunlar doğurmaktadır. Bu sebeple de yönetici performansları, üzerinde tam kontrol imkânı
sağlanamayan maliyetlerin sonuçlarına göre değerlendirilmektedir.
Klasik maliyetleme yaklaşımında standardizasyon ve işletme dışı paydaşlar tarafından
anlaşılırlık ön planda olduğu için, bazı işletme maliyetleri tam olarak yansıtılmamakta,
böylelikle karar mercileri de yanıltılabilmektedir (White ve Wood, 1999). Klasik maliyetleme
yaklaşımı genel idari masrafları tüm ürünlere eşit bir şekilde dağıtmaktadır. Bu durum işletme
süreçlerinin yanlış kurgulanmasına sebep olabildiği gibi, duyarlık analizi yapılmasına da
kısmen engel olmaktadır. Çünkü faaliyetlerde yapılacak değişimlerin maliyete nasıl
yansıyacağı tam anlamıyla hesaplanamamaktadır. Özellikle endirek maliyetlerin sadece
üretim hacmi ile ilişkilendirilmesi yöneticileri yanıltabilmektedir (Lewis, 1993:99). Farklı
departmanlar ve fonksiyon alanları ile benzer faaliyetlerin arasındaki ilişkiyi de çoğunlukla
gözden kaçırabilmektedir.
Brimson (1991) artan rekabetle kar marjlarında yaşanan daralmalar kapsamında kısa
vadeli çözüm alternatifleri arasında; ağırlıklı olarak personel kaleminde yer alan harcamalar,
araştırma ve geliştirme harcamaları, yatırım maliyetlerinin azaltılması ve işletmeyi
ölçeklendirme faaliyetlerinin yer aldığını ifade etmektedir. Bu kısa vadeli yaklaşımlar nakit
akışına bir çözüm sağlayabilecek gibi algılansa da, uzun vadede işletme performansına zarar
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vermektedir (Brimson, 1991:2). Bu sebeple işletmeler, problemin esasına eğilerek, verimsiz
yapıdaki maliyetleri yok edecek, maliyeti ürün, faaliyet ve iş süreçlerine istinaden
belirleyecek ve uzun vadede etkinliği artıracak uygulamalara yönelmektedir. Bununla birlikte,
müşterilerin kaliteli, güvenilir mal ve hizmet ile hızlı dağıtım faaliyeti talep etmesi de,
işletmeleri yüksek kalite, düşük stok ve otomasyon kullanan, esnek üretim anlayışını
benimsemiş, yeni bir üretim ortamı arayışına sevk etmiştir (Hacırüstemoğlu, 1995:326).
Modarress ve arkadaşları (2005:1752) tarafından belirtildiği gibi, maliyeti azaltmayı, kaliteyi
artırmayı, ürün ömür döngüsünü kısaltmayı ve esneklik sağlamayı hedef alan, tam zamanında
üretim, toplam kalite yönetimi, yalın üretim, esnek imalat sistemleri, süreç iyileştirme, vb.
yaklaşımlara, finansal yönetim ve maliyet yönetimi gibi destek sistemleri genel olarak ayak
uydurmakta zorlanmıştır. Bu sebeple işletmeler tarafından uygulanan güncel maliyetleme
yaklaşımların neler olduğu bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.
2.

GÜNCEL MALİYETLEME YAKLAŞIMLARI

2.1.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı

İşletmeler tarafından bütçeleme, ürün ücretlendirme kararı ve müşteri kârlılık analizi
kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgiye duyulan ihtiyaçtan dolayı faaliyet tabanlı
maliyetleme (FTM) çoğunlukla tercih edilmektedir (Anand ve ark., 2005:126).
FTM uygulamaları arasında; maliyet azaltma, mal/hizmet ücretlendirme, performans
iyileştirme, maliyet modelleme sayılmaktadır (Anand ve ark., 2005). Besgos ve arkadaşları
(2002) tarafından değer zinciri analizi, stratejik kararlar ve konumlandırma analizi ve hedef
maliyetleme de uygulamalar kapsamında değerlendirilmektedir. Swenson (1995) da
çalışmasında işletmelerin FTM’den ürün kaynağının belirlenmesi ve ürünlerin dağılımının
hesaplanmasında istifade ettiğini belirtmektedir. Bunlara ilaveten kıyaslama, atıl kapasite
yönetimi, bütçeleme ve yatırım değerlemesi de kullanım alanları arasında yer almaktadır
(Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:55).
Anand ve arkadaşlarına (2005) göre, FTM sonucunda yönetim muhasebesinin rolü de
muhasebe defterleri tutmaktan stratejik karar vermeyi yönlendirmeye doğru değişmektedir.
Nair (2002) de finans yöneticilerinin işletme politikaları oluşturulmasında giderek artan
rolüne dikkat çekmektedir.
FTM ile elde edilen veriler, mal ve hizmetlerin maliyetlerinin daha doğru tespit
edilmesi, genel üretim maliyetlerinin nedenlerinin belirlenmesi, maliyetlerin sebeplerinin
teşhisi ve maliyet nedenlerinin açıklanmasında kullanılmaktadır (Brandt ve ark., 1999).
Cooper ve Kaplan (1991) FTM her ne kadar ürün maliyetlerini hesaplamanın en doğru
yöntemi olarak algılansa da, bu yaklaşımın doğrudan yüksek karlara dönüşebilen bir yönetim
aracı haline geldiğini ifade etmektedir. Hatta bu yaklaşım sadece üretim hattında değil
işletmenin genelinde uygulama şansı bulabilmiştir. FTM yaklaşımının, belirli faaliyetler ile
organizasyon kaynaklarının kullanım durumu arasındaki ilişkiyi net bir şekilde yöneticilere
yansıtması sebebiyle ürünler, markalar, tesisler, bölgeler ya da dağıtım kanallarının hem ne
kadar gelir yarattığı hem de ne kadar kaynak kullandığı konusunda, yöneticiler tam anlamıyla
bilgi sahibi olmaktadır (Cooper ve Kaplan, 1991).
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FTM yöneticilere işletmeyi değişik açılardan değerlendirme fırsatı sunmaktadır.
Yönetici faaliyetleri ürün veya benzer ürün grupları şeklinde, tek müşteri veya müşteri grubu
şeklinde, dağıtım kanalı şeklinde gruplara ayırmakta ve işletme analizleri yapabilmektedir
(Cooper ve Kaplan, 1991:131). Hacırüstemoğlu (1995, 328) tarafından belirtildiği gibi,
analizler sonucunda amaç, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda üretim girdilerinde
tasarruf, kalite yükseltme, maliyet azaltma, verimlilik artışı ile moral ve yetenek geliştirmedir.
FTM yaklaşımında, maliyet yükleme birimi olarak bölümlerden ziyade faaliyetlere
yoğunlaşılmaktadır. Birim düzeyindeki faaliyetler üretim sürecinde her bir çıktı birimi
itibarıyla tekrarlanan maliyetler olarak ifade edilmektedir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak,
2002:39). Her bir çıktı partisine bağlı olarak ortaya çıkan maliyetler parti düzeyindeki
maliyetlerdir. Bir mamul tasarımındaki hatanın düzeltilmesi, mamul özelliklerinin muhafaza
edilmesi, özel test programları geliştirilmesi için katlanılan maliyetler ise mamul düzeyindeki
maliyetlerdir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:40). İşletmenin tamamında ortak maliyetler
işletme düzeyindeki maliyetleri oluşturmaktadır. Faaliyet maliyetleri sabit olabileceği gibi
değişken de olabilmektedir. Ancak FTM yaklaşımında tüm maliyetler değişken kabul
edilmektedir (Hacırüstemoğlu, 1995:328).
FTM yaklaşımı hiyerarşik yapı içerisinde üretim süreci faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. FTM yaklaşımı uygulanan bir işletmedeki hiyerarşik yapıya ait bir
örnek Şekil 1.1’de yer almaktadır.
%23

Periyot
Maliyetleri

%41

%25

Sabit
Maliyetler

%15

%52

Değişken
Maliyetler

İşletme idame
İşletme
seviyesi

Ürün idame

Ürün serileri
maliyeti

%21

Parti

Üretim ve/veya
sipariş maliyeti

%23

Birim

Hacim

Şekil 2.1 Örnek Bir Maliyet Hiyerarşi Yapısı
Kaynak: Cooper ve ark., 1992:79.
FTM yaklaşımı genel üretim maliyetlerini bir çok maliyet havuzuna pay etmekte,
faaliyet ölçümleri ürün dağıtımına kadar bu maliyetleri takip etmektedir (Swenson, 1995).
Faaliyetler bu maliyet havuzlarında eşleştirilmektedir. Mamul maliyetlerinin belirlenmesinde
endirek maliyet yüklerinin saptanması için maliyet dağıtım anahtarları kullanılmaktadır. Bir
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anahtar, işletmenin kaynaklarını kullanan bir faaliyete ilişkin bir olay şeklinde tanımlanabilir
(Babad ve Balachandran, 1993:563). Faaliyet tabanlı maliyetlemenin ürün maliyetlerini doğru
bir şekilde belirleyebilmesi, tespit edilen maliyet anahtarlarının geçerliliğine bağlıdır (Cooper
ve ark., 1992:96). Aslında tespit edilen maliyet anahtarları yalnızca ürün maliyetlerinin
hesaplanmasında değil, aynı zamanda planlama ve kontrol faaliyetlerinde de kullanılmaktadır
(Babad ve Balachandran, 1993:574).
FTM yaklaşımının aşamaları genel olarak;
Faaliyetlerin Belirlenmesi,
a.
b.
Maliyet Anahtarlarının Tespiti,
c.
Faaliyet Maliyetlerinin Hesaplanması,
ç.
Faaliyet Havuzlarının Belirlenmesi,
d.
Maliyetlerin Faaliyet Merkezlerine (Havuzlara) Aktarılması,
e.
Maliyetlerin Mamul ya da Hizmetlere Yüklenmesi olarak sıralanmaktadır
(Pekdemir, 1998; akt. Bengü ve Arslan, 2009:59).
FTM yaklaşımını kullanacak işletmelerin ilk önce, maliyetleri hesaplanacak faaliyetler
açısından birimleri veya ürünleri tanımlaması gerekmektedir (Lewis, 1993:103). Müteakiben
bu birimlerde gerçekleştirilen faaliyetler belirlenmektedir. Faaliyetler, bir mal veya hizmete
katkı sağlayan, maliyet gerektiren ve kaynak kullanan eylemler ve görevlerden oluşan bir
gruptur (Bergos ve ark., 2002). Lewis (1993) daha sonra faaliyet maliyetlerinin
sınıflandırıldığını belirtmektedir. Maliyet sınıflarının ayrı ayrı kaynakları belirlenmektedir.
Kaynakların maliyetleri tanımlandıktan sonra, faaliyetler ile maliyetler maliyet havuzları
marifetiyle eşleştirilmektedir. Maliyet havuzları, belirli bir maliyet taşıyıcıyla
ilişkilendirilebilen toplam maliyetlerin bir alt kümesidir (Gosselin ve Roy, 1999; akt.Bergos
ve ark., 2002). İşletmenin faaliyetlerinin, alt faaliyetlerinin ve bunların tükettiği maliyetlerin
iyi bir şekilde belirlenmesi, maliyet havuzu oluşturma işleminin uygun şekilde yapılabilmesi
için gerekmektedir.
Maliyet A

Maliyet B

Maliyet C

Maliyet Ç

Maliyet D

Direk
Yüklenen
Maliyetler
Faaliyet 1

Faaliyet 2

Ürün 1

Faaliyet 3

Ürün 2

Faaliyet 4

Ürün 3

Faaliyet Dağıtım
Anahtarları
Kullanılarak
Yüklenen Maliyetler

Şekil 2.2 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı Aşamaları
Kaynak: Öker, 2003 ve Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002’den uyarlanarak geliştirilmiştir.
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Gündüz (1997:73-77) FTM yaklaşımını incelediği çalışmasında, faaliyetlerin maliyet
sistemi temelinde kullanılmasına ilişkin gerekçeleri sıralamaktadır. Faaliyetler, değişim için
uygun temeli oluşturmaktadır; böylelikle örgütsel değişim faaliyet düzeyinde
başlatılabilmektedir. Faaliyetler, organizasyon içerisindeki farklı kademe ve unvanlardaki
çalışanlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir niteliktedir. Faaliyetler, maliyetleri taşıyan
faktörlere vurgu yapmaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımında, ürün farklılığı ve
miktar farklılığı hesaba katılmakta ve bu şeklde ürünlere genel üretim giderlerinden pay
ayrılmaktadır. Sürekli iyileştirme faaliyeti, maliyetin temel nedenlerinin belirlenmesine
bağlıdır. Böylelikle kaynakların yönetim tarafından daha etkin kullanımı da sağlanmış
olmaktadır. Faaliyetler, finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerini
bütünleştirmektedir: Faaliyetlerin finansal olmayan başarı ölçütleri, müşteriye değer
kazandıran bir faaliyette kullanılan kaynakların ölçüsüdür. Faaliyetler ardıl devam eden
olgular şeklinde algılanmamalıdır. Tüm faaliyetler bütünleşik bir şekilde karşılıklı bağımlılık
içerisindedir. Evrimsel gelişme üretiminin her aşamasında tasarım faaliyetinin olabileceğin
göstermektedir. Faaliyetler; planlama, kontrol ve karar destek sistemlerini birbirine bağlayıcı
niteliktedir. Organizasyon içerisindeki departmanlar veya fonksiyonlar arası bilgi alış
verişinin sağlanması FTM yaklaşımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Bir faaliyetin maliyetinin
yönetim tarafından bilinmesi planlama, programlama, bütçeleme ve uygulama esnasında
yardımcı olacaktır. Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımında katma değeri olan ve olmayan
faaliyetler belirlenmektedir. Müşteri memnuniyeti sağlayacak, rekabet avantajı getirecek bir
ürün, katma değeri yüksek faaliyetler ile üretilebilmektedir. Böylelikle istenen kalite
yakalanabilmektedir. İki yaklaşımın bir arada uygulandığı işletmelerde katma değeri olmayan
uygunsuz faaliyetler ilk aşamalarda elimine edilebilmektedir.
Brimson (1991) da ABD şirketlerinden FTM yaklaşımını benimseyen birkaç şirketi
incelemiş, şirketlerin faaliyet tabanlı maliyet yaklaşmına geçiş nedenleri ve amaçlarını
belirtmiştir. Örneğin, General Dynamics şirketinin Fort Worth Bölümünün tercih nedeni,
değişim sürecini yönetmek iken, General Motors şirketi için küresel rekabet ortamında
rekabet avantajını devam ettirmek ve hatta artırmak, Hewlett-Packard şirketinin Roseville
Network bölümü için ise ürün odaklı yaklaşımdan süreç odaklı yaklaşıma geçişi sağlamak ve
bu anlayışı bölüme yerleştirmektir (Brimson, 1991:16-17).
Karşılaşılabilecek güçlükler arasında aktivitelerin ve maliyet anahtarlarının
tanımlanması, uygulama maliyetlerinin belirsizliği, değişime karşı duyulan rahatsızlık,
uygulama sonucu katlanılacak riskler, üst yönetimin desteğindeki belirsizlik sayılmaktadır
(Anand ve ark., 2005:126; Besgos ve ark., 2002). Ayrıca, Lewis (1993) tarafından, FTM
yaklaşımının tüm sanayiye uygulanabilmesi için önceden maliyet-fayda analizi yapılması
gerekliliği hatırlatılmaktadır. Çünkü tüm endirek maliyet tahsis yöntemleri tahminlere
dayanmakta ve yanılma payını da içermektedir (Lewis, 1993:98).
2.2.

Kalite Maliyetleri

Geleneksel yönetim felsefesinden, müşteri tatminini her türlü faaliyette ön planda
tutan sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiş yönetim anlayışına geçiş giderek artan bir
oranda kabul görmektedir. Yönetim anlayışındaki paradigmalarını değiştirerek, yeni
felsefelere yönelen işletmeler esasen toplam kalite yönetim anlayışını uygulamaktadır (Rapley
ve ark., 1999:86). Bu süreçte örgütler aslında kalite geliştirme sürecinin herhangi bir
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

aşamasında maliyeti düşürmek için çaba sarf etmektedir. Kaizenler veya sürekli iyileştirme
faaliyetleri; parti üretimi için gerekli kaynakları azaltmaya yarayan azaltılmış kurulum
zamanları, daha uygun tesis yerleşimi ve materyal akışı ile gelişmiş kaliteyi içermektedir
(Cooper ve Kaplan, 1991:133). Kalite anlayışı, sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmak için
de kritik hale gelmiştir. Artan rekabet ortamı işletmeleri yüksek mal ve hizmet kalitesine
ulaşmaya zorlamaktadır. Bu yüzden müşteri memnuniyetinin derecesini belirleyen kalite,
organizasyonlar için stratejik bir boyut kazanmıştır (Sharma ve ark., 2007).
Williams ve arkadaşlarının (1999) çalışmasında, 1978 yılı verilerine göre İngiltere’de
kalite maliyeti 10 milyar sterlin, yani İngiliz Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yaklaşık yüzde
10’udur. 1985 yılında ABD Kalite ve Standartlar birimi tarafından yapılan çalışma sonucunda
da, kalite maliyetlerinin toplam satış gelirlerinin yüzde 10-20’si kadar olduğu tespit edilmiştir.
Superville ve arkadaşları (2003:346) tarafından yapılan incelemede de Xerox, General
Electrics ve Motorola gibi şirketler kalite uygulamaları ile maliyetleri satışların yüzde 30
oranından, yüzde 2’sine çekmiştir. Ayrıca maliyetler azalırken yatırımın getirisi ve satışların
arttığı tespit edilmiştir (Williams ve ark., 1999:447).
Kalite maliyetlerine vurgu ilk defa; maliyetleri önleme, değerlendirme ve başarısızlık
maliyetleri şeklinde sınıflandıran Feigenbaum (1956)’un seminal makalesinde yapılmıştır
(Williams ve ark, 1999; Sharma ve ark., 2007). Bu yaklaşıma uygun geliştirilen kalite
muhasebesi de kalitenin sağlanması, kaliteye yönelik tasarım ve hataların önlenmesi boyutları
üzerine inşa edilmiştir. Kalite maliyeti oluşacak hataları önlemek maksadıyla yapılan
faaliyetler ile üretim esnasında ve satış öncesi ve sonrasında meydana gelecek hatalar
sonucunda katlanılacak maliyetleri içermektedir.
Kalite maliyetlerinin kullanım alanları Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002:143)
tarafından kalite faaliyetlerini ölçmek, maliyeti yüksek üretim süreçlerini belirlemek, müşteri
ilişkilerinin düzenlemek, kalite bütçesini oluşturmak, personeli güçlendirmek vb. şeklinde
belirtilmektedir. Kalite yaklaşımının maliyetleri azalttığı genel kabul görmesine karşın,
kalitenin nasıl modelleneceği konusunda mutabakat sağlanamamıştır. Bununla birlikte
genellikle Juran (1962) tarafından yapılan sınıflandırma kullanılmıştır (Superville ve ark.,
2003:346-47). Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002:144) ise kalite maliyetlerini uygunluk ve
uygunsuzluk maliyetleri başlıklarında ele almaktadır. Uygunluk maliyetleri başlığı altında
önleme ve değerleme maliyetleri yer alırken, uygunsuzluk maliyetleri içsel ve dışsal
başarısızlık
maliyetlerinden
oluşmaktadır.
Kalite
maliyetleri
grafik
olarak
Şekil 2.6’da yer almaktadır.
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Şekil 2.3 Kalite Maliyetlerinin Grafik Gösterimi
Kaynak: Shank ve Govindarajan, 1993; akt. Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:148.
Önleme maliyetleri kusur veya hatalar meydana gelmeden önce alınan tedbirleri
kapsamaktadır. Önleme maliyetleri üretimden önce ortaya çıkmaktadır. Yetersiz kaliteyi
önlemek amacı ile alınan önlemlerin maliyetidir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:144). Ürün
tasarımı, çalışan eğitimi, önleyici bakım ve kalite geliştirme programları bu maliyet
kapsamındadır. Sharma ve arkadaşları (2007:3399) planlama ve kontrol süreçleri, üretim ve
muayene teçhizatının bakım ve kalibrasyon, tedarikçi kalite planlaması maliyetlerini de bu
kapsama almaktadır. Bunlara ilaveten, kalite organizasyonu, kalite planlama, kalite
raporlama, kalite denetim aletleri, süreç denetimi, araştırma, tedarikçi denetimi, üretim veya
hizmet faaliyet maliyetleri, idari faaliyetlere ilişkin maliyetlerde önleme maliyeti olarak
kategorize edlmektedir.
Değerleme maliyetleri, spesifikasyonlara uymayan mamullerin belirlenmesini
içermektedir. Muayene, numune alma, test ve ölçme maliyetleri değerleme maliyetlerine
örnek olarak verilmektedir. Hacırüstemoğlu (1995:332) standardizasyon işlemlerini ve
iyileştirici yöntemlerini değerleme maliyeti içerisinde tasniflemektedir. Ürünün tüketiciye
ulaşmadan önceki sürece ait denetleme maliyetleri de bu kapsamda düşünülmektedir.
İç başarısızlık maliyeti, ürün sevkıyatı veya hizmet verilme öncesinde, uygun olmayan
ürün veya hizmetlere katlanılan maliyetlerdir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:144). Diğer
bir ifadeyle iç başarısızlık maliyeti, idari kayıplarla sonuçlanan maliyetlerdir
(Hacırüstemoğlu, 1995:332). Tasarım düzeltme, değişiklik, yenileme, tamir, hurda maliyetleri
iç başarısızlık maliyetleridir (Superville ve ark., 2003:347, Hacırüstemoğlu ve Şakrak,
2002:147). Ayrıca, kalitenin uygun olmaması nedeniyle indirilmiş olan fiyat ile normal satış
fiyatı arasındaki fark da iç başarısızlık maliyeti olarak değerlendirilmektedir (Hacırüstemoğlu,
1995:334).
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Dış başarısızlık maliyetleri ise mal veya hizmetin müşteriye ulaşmasının ardından
gerçekleşen maliyetlerdir. Dış başarısızlık maliyetleri, yetersiz veya eksik hizmetten dolayı
müşteriye yüklenen maliyetler olarak da tanımlanmaktadır (Hacırüstemoğlu, 1995:332).
Garanti, servis, toplanan mamul, iade edilen mallar, müşteri şikayetleri, kaybedilmiş satışlar
ve kurum itibarı dış başarısızlık maliyetlerine örnektir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:147).
Çizim hatası veya yanlış spesfikasyonlar gibi mühendislik hatalarının neden olduğu malzeme
değiştirmeye ilişkin maliyetler ile fabrika veya tesisat hataları yüzünden değiştirilen
malzemelere ait maliyetler de dış başarısızlık maliyetleri kapsamındadır (Hacırüstemoğlu,
1995:335).
Juran’a göre kalite artışına paralel önleme ve değerleme maliyetleri artarken, iç ve dış
başarısızlık maliyetlerinde düşüş yaşanmaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:147).
Hacırüstemoğlu (1995:330) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, iç ve dış başarısızlık
maliyetleri toplam kalite maliyetlerinin %65’ini oluşturduğu ortaya konmuştur. Değerleme
maliyetleri ise toplam kalite maliyetlerinin %30’unu teşkil etmektedir. Önleme maliyetleri de
ancak %5 seviyelerindedir.
Burada önemli olan konu, yöneticilerin kalite maliyetlerine yönelik yaklaşımlarının
işletme genelinde uygulanacak kalite programının bir parçası olarak algılanmıştır. Bu
kapsamda faaliyetler üç aşamada gerçekleştirilebilmektedir. Öncelikle kalite maliyetlerinin
tanımlanması gerekmektedir. İkinci aşama olan kalitenin ölçülmesi; faaliyetlerin rapor
edilmesi ve yönetim tarafından faaliyetler hakkında bilgi sahibi olunması açısından önem arz
etmektedir. Son olarak da, işletmeye maksimum faydayı sağlayacak maliyetlerin tespit
edilmesi, böylelikle maliyetleri minimize etmek gelmektedir.
Kalite hedefli maliyetleme ileri teknoloji kullanılan işletmelerde kaynak
yetersizliğinden uygulanamazken, diğer işletmelerde yönetimin gündemini dahi meşgul
etmemiştir (Prickett ve Rapley, 2001:216). Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002:158) kalite
maliyetleri uygulama ve analizi esnasında önem arz eden konular arasında kalite
maliyetlerinde şart olmamakla birlikte kıyaslama yapılabileceğini belirtmiştir. İç ve dış
başarısızlık maliyetleri yüksek olduğu için ayrı önem verilmelidir. Kalite maliyetleri çeşit ve
unsurları konusunda, işletme bölümleri kendi arasında mutabakat sağlamalı ve üst yönetim
onay vermelidir. Önleme maliyeti yüksek olsa da uzun vadedefayda sağlayacaktır. Dış
başarısızlık maliyeti, önceki devrelerde uygunluk maliyetlerine yeterli önem verilmediği için
ortaya çıkmaktadır.
Yönetim her ne kadar kalite maliyetleri anlayışını yerleştirmeye çalışsa da, değişik
faktörlere bağlı olarak uygulama işletmeden işletmeye farklılık sergilemektedir. Bununla
birlikte, Hacırüstemoğlu (1995:336) başarılı tüm yaklaşımlar açısından bazı ortak kilit
unsurlar bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmacıya göre bu kilit unsurlar; yönetimin tutumu,
kalite maliyetleri işlem biçimi, kalite maliyetleri iş ekibi, kalite eğitimi, kalite maliyeti
bilincinin geliştirilmesi ve kalite maliyetlerine katılma olarak tasnif edilmiştir.
2.3

Hedef Maliyetleme

Hedef maliyetleme yaklaşımı maliyet taşıyıcılarının ürün ömür döngüsü ve özellikle
konsept aşamasında analiz edildiği stratejik bir yaklaşımdır (Lepădatu ve Cantemir, 2007:33).
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Şekil 2.7’de süreçleri yer alan yaklaşımda, satış fiyatından kar marjının düşülmesi ile hedef
maliyet elde edilmektedir. Kısaca bir mal veya hizmet için beklenen kar oranını kazandıracak
katlanılabilir maliyet düzeyi şeklinde tanımlanan bu yöntem (Hacırüstemoğlu ve Şakrak,
2002:117), tüketici odaklı bir anlayış sergilediğinden, rekabet avantajı sağlayacak bir
yaklaşımdır.

Maliyet Tahmini

Fark

Hedef
Maliyet
Azaltma
Amacı:
Fonksiyonların
İncelenmesi

Değer Mühendisliği:
• Ürün Tasarımı
• Süreç Yenileme

Hedef Maliyet

Katlanılabilir
Maliyet

Şekil 2.4 Hedef Maliyetleme Prosedürleri
Kaynak: Souissi ve Ito, 2004.
Şekil 2.7’den de anlaşılacağı üzere, hedef maliyet; hedeflenen bir pazar payına
ulaşabilmek için kullanılan satış fiyatına göre hesaplanan, piyasaya bağlı bir maliyettir. Hedef
maliyet, geleneksel maliyet artı yaklaşımından farklı olarak, maliyetlerin bir fonksiyonu
olmaktan ziyade, satış fiyatı ve arzu edilen karın bir fonksiyonudur (Aksoylu ve Dursun,
2001).
Gelecekteki ürünlerin maliyetleri, pazar araştırması ile elde edilen müşteri gelir
verilerine göre belirlenmektedir. Hedef maliyet, bir maliyet bileşeni olan riski de hesaba
katarak belirlenen kâr marjının satış fiyatından çıkarılması ile bulunmaktadır. Genel
maliyetler de satış fiyatı ile kâr marjı ve risk arasındaki farklılıklarla tespit edilmektedir.
Hedef satış fiyatı; ürüne tüketicilerin algılamalarına göre verdikleri değere dayalı olarak
belirlenen satış fiyatıdır. Hedef satış fiyatı belirlenirken rakip ürünlerin fiyatları ile hedef
kitlenin ödeme arzu ve gücü dikkate alınmaktadır (Aksoylu ve Dursun, 2001). Ürün
bileşenlerinin maliyetleri, araştırma ve geliştirme aşamasından başlayıp tedarik, üretim, satış
ve teslimata kadar değer zincirinin aşamalarının görevlerini temsil etmektedir.
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Özellikle bilgiye sınırsız ulaşmanın söz konusu olduğu bir dönemde, hedef
maliyetleme yöneticilere maliyetlere katlanmadan önce maliyetleri tahmin etme imkânı
sunmaktadır. Hedef maliyetleme yaklaşımında mamulün maliyeti tasarım sürecinin bir sonucu
değil, bir girdisi olmaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:118). Bu anlayışta geleneksel
yaklaşımın aksine satış fiyatı ürün konsept aşamasında iken belirlenmekte ve gayretler kâr
marjı düştükten sonra belirlenen maliyet değerine ulaşmaya odaklanmaktadır. Klasik
yaklaşımda maliyete dayalı ücret söz konusu iken, hedef maliyetlemenin temeli ücrete dayalı
maliyet kavramıdır. Hedef maliyet, mamulün üretilmesi için gerçek maliyetin ne olduğu değil,
piyasanın o ürüne ne kadar ödeyeceği fikrine göre belirlenmektedir (Modarress ve ark.,
2005:1752). Başka bir ifade ile hedef maliyetleme; kârlılık gözetmeksizin işletmenın elindeki
mevcut teknoloji seviyesi, bilgi birikimi ve pazar araştırması sonucunda belirlenen müşteri
talebi ile işletmenin ürünü arz edebileceği maliyet arasındaki farkı kapatmayı amaçlayan bir
yönetim tekniğidir (Souissi ve Ito, 2004).
Hedef maliyetleme altı temel ilke üzerine kurulmuştur (Lepădatu ve Cantemir,
2007:34). Bunlar; fiyata göre maliyetleme, tüketiciler üzerinde yoğunlaşma, ürün tasarımı
üzerinde yoğunlaşma, geniş kapsamlı katılım, yaşam dönemince maliyet azaltma ve değerler
zinciriyle ilgilenme olarak ifade edilmektedir (Aksoylu ve Dursun, 2001). Hedef maliyetleme
yaklaşımının altın kuralı tahminî maliyet ile hedef maliyet arasındaki farkın kapatılmasıdır
(Souissi ve Ito, 2004).
Hedef maliyetleme yöntemi, maliyetler ortaya çıkmadan yönetme ilkesine
dayanmaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:121). Maliyeti etkileyen faktörler detay
bazda araştırılmaktadır. Malzeme ve üretim maliyetinin optimizasyonu ile dağıtım koşulları
garanti altına alınmaktadır. Mamul tasarımları işletmenin her bölümünde incelenmektedir.
Her aşamada ürün maliyetleri hedef maliyetler ile kıyaslanmaktadır. Bu yöntem ayrıca eş
zamanlı planlama ve paralel çalışmayı teşvik etmektedir. Maliyetleme ürün ortaya çıkmadan
başlasa da ürün ömür devri boyunca devam eden sürekli bir çalışmadır, esas hedef ömür devri
maliyetlerini minimize edebilmektir. Hedef maliyetlemenin bu süreçteki başlıca gayesi,
maliyet, kalite ve üretim süresi seviyelerinde en azından eşit maliyetli ürünlerin piyasaya
sürülmesini temin ederek, işletmelerin sürdürülebilir rekabet hedeflerine ulaşmalarında
yardımcı olmaktır (Souissi ve Ito, 2004). İşletme bu esnada müşterinin mamulün değerini
nasıl algıladığını tespit etmeye çalışmaktadır. Örneğin, maliyetin azalmasıyla aynı
fonksiyonluğun ve kalitenin sağlanması, müşterinin beklentisini oluşturmaktadır.
2.4.

Tam Zamanında Yaklaşımı

Müşterilerin kaliteli, güvenilir mal ve hizmet ile hızlı teslimat talep etmesi, işletmeleri
yüksek kaliteli, düşük stoklu ve esnek üretim anlayışı sergileyen yeni bir üretim ortamı
arayışına sevk etmiştir (Hacırüstemoğlu, 1995:326). Tam zamanında üretim, ihtiyaç duyulan
veya talep edilen faaliyet veya üretim girdilerinin istenilen yer ve zamanda hazır
bulundurulması veyahut yapılmasıdır (Hacırüstemoğlu, 1995:326). Müşteri talebinden
başlayarak malzemelerin tedarikine kadar faaliyetlerin hızla ve tam zamanında yapılmasını
içeren bu sistemde, pazardan üretim için talep işareti alınmadan üretim yapılmamaktadır.
Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002) bu yaklaşımın dört temel ilkesini; değer yaratmayan
faaliyetlerin ortadan kaldırılması, yüksek düzeyde kalite hedefi, sürekli iyileştirme hedefi,
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değer yaratan faaliyetlerin değer yaratmayanlardan ayrıştırılabilirliğinin kolaylaştırılması ve
yükseltilmesine önem verilmesi şeklinde açıklamaktadır.
Hacırüstemoğlu (1995:327) tam zamanında yaklaşımında esas olan anlayışı açıklarken
dört ilkenin haricinde, çok yönlü ve deneyimli çalışanların istihdamını da ifade etmektedir. Bu
felsefeye dayalı kurulan sistemler ayrıca otonom hata kontrolü, esnek işgücü ve yaratıcı
düşünceye de önem vermektedir.
Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002) tam zamanında yaklaşımdan beklenen yararları;
ürün tasarımında, ekonomik üretimin öncelikli olmasını sağlamak, üretim akışını
kolaylaştırmak, doğru veri elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bürokratik
uygulamaları, üretim artıklarını ve stokları azaltmak ve bütün alanlarda sürekli gelişmeyi
sağlamak olduğunu belirtmektedir. Ochs ve Bicheno (1991) tam zamanında üretim
yaklaşımının esnekliği artırdığını ve sipariş teslimat zamanını kısalttığını belirtmektedir. Tam
zamanlı üretim yaklaşımının esasında, üretimin her aşamasında israfın önlenerek maliyetlerin
azaltılması hedefi yatmaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:63).
Tam zamanlı üretim sistemlerininin faydaları arasında; mamul tasarımında ekonomik
üretimin ön planda tutulması, üretim akışının kolaylaştırılması, çalışanların kararlara
katılımının sağlanması, kağıtsız çalışma ortamı oluşturulması, üretim artıklarının azaltılması,
stokların azaltılması ve işletme genelinde sürekli iyileştirmenin temin edilmesi bulunmaktadır
(Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:67).
Tam zamanlı üretimin muhasebe sistemlerine etkileri, tam zamanlı üretimin alt
sistemleri bazında farklılaşmaktadır. Tam zamanlı satın alma alt sistemi; maliyetlerin direkt
izlenebilirliğini artırarak, maliyet havuzlarında değişime neden olarak, endirekt maliyetlerin
esas üretim yerlerine dağıtımında kullanılan anahtarları değiştirerek, tedarik zamanlarının ayrı
ayrı olmasından kaynaklanan maliyet sapmalarını azaltarak, satın alma raporlarının sıklığı ve
detaylarını azaltarak muhasebe sistemleri üzerinde etkili olmaktadır. Tam zamanlı üretim
sistemi açısından, bazı maliyet unsurlarının direkt izlenebilirliğinin artması, endirekt
maliyetler için maliyet havuzlarının ortadan kalkması veya azalması, işçilik ve genel üretim
maliyetlerinde bölümler arası ayrı hesaplamanın kaldırılması muhasebe sistemlerini
etkilemektedir.
Tam zamanlı yaklaşımda maliyetleme yöntemi beş farklı alternatife göre
oluşturulabilmektedir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:78-83). Üretim sistemine göre
seçilecek maliyet yönteminde, sipariş maliyetleme veya safha maliyetlemeden daha farklı stok
düzeylerini en aza düşüren ve standart maliyet yöntemi kullanan “backflush” yöntemi
kullanılmaktadır. Bu yöntem ile değer yaratmayan muhasebe faaliyetleri ortadan
kaldırılabilmektedir. İkinci olarak, esas alınan kapsama göre maliyetleme yöntemi
seçilebilmektedir. Genel üretim maliyetinin yok denecek kadar az olması halinde, direkt mali
yöntemi tercih edilmektedir. Esas alınan rakamlara göre seçilecek maliyet yöntemi,
basitleştirilmiş maliyetleme yöntemidir. Maliyet dağıtımında esas alınan baza göre
kullanılacak maliyetleme yöntemi FTM yöntemi olmaktadır. Ömür devri maliyetleme ve
hedef maliyetleme yöntemleri küresel rekabet amacına yönelik maliyetleme yöntemleridir.
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3.

SONUÇ

Hızla değişen bir çevrede kalite gibi sadece bir faktöre dayanarak rekabet avantajı elde
etmek gittikçe zorlaşmaktadır. Artan rekabet ortamı, işletmeleri müşteri taleplerine ve kalite
gereksinimlerine hızla cevap veren, aynı zamanda hedeflenen kâr marjına ulaştıran ürünler
geliştirilmesini gerektirmektedir (Cooper ve Slagmulder, 1999). Belirsizliğin giderek arttığı,
hızlı olmanın avantaj durumuna geçtiği çağımızın dinamik çevre koşulları, işletmelerin yoğun
bir rekabet ortamında varolma ve yaşama mücadelesi vermelerini gerekli kılmaktadır. Bu
rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için, işletmeler çevresel
değişimleri mümkün olduğu ölçüde öngörmeye ve hızlı tepkiler vermeye çalışmaktadır.
Çevresel belirsizliğe hızla adapte olan ve cevap veren işletmeler ayakta kalabilmektdir.
Öte yandan bu durum işletmelerin her alanda rekabetçi üstünlükler sağlayacak
teknikleri geliştirmesine sebebiyet vermektedir. Diğer yandan da, tüketici istek ve
ihtiyaçlarını karşılayacak mamulleri pazara uygun fiyatlarla sunabilmek, işletmelerin rekabet
ortamında güç sahibi olması için önemli olmaktadır. Öker (2003) tarafından da belirtildiği
gibi, küresel rekabet ortamında mamul ya da hizmet maliyetlerinin hesaplanmasında yaşanan
sıkıntılar, işletmelerin gerek ürün fiyatlaması gerekse kârlılık analizleri gibi yönetsel karar
almaları için de yetersiz kalmaktadır.
Cooper ve Slagmulder (1999:34) da kalite ve fonksiyonellikten ödün vermeden
maliyeti düşük yeni ürünler geliştiren işletmelerin pazar payına sahip olacağını ve ekonomik
başarı elde edeceğini belirtmektedir. Bu türde değişiklikler yönetim anlayışında zaruri
yönelimleri gündeme getirdiği gibi, yönetim anlayışını destekleyici sistemlerin de bu
değişime ayak uydurmasını zorunlu kılmıştır. Sonuç olarak işletmeler kendi üretim
ortamlarına uygun maliyet sistemini geliştirmişlerdir (Öker, 2003).
Bu kapsamda geliştirilen güncel maliyetleme yaklaşımlarının işletmelerin genelinde
kullanılmaya başlaması 1980’leri bulsa da, faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı, 1960’larda
toplam kalite anlayışıyla birlikte fiziksel dağıtım kanallarında farklı bir isim altında,
pazarlama yönetimi açısından hayata geçirilmiştir (Lewis, 1993:98). Ne varki, geleneksel
maliyetleme yöntemleri ve maliyet muhasebesi 1980’lerden sonraki yıllarda sorgulanmaya
başlamıştır (Mishra ve Vaysman, 2003). Toplam kalite felsefesiyle başlayan gelişme,
yönetimin diğer fonksiyonlarında yaşanan değişimlerle birlikte, muhasebe sistemlerinde de
anlayış değişikliğini zorunlu kılmıştır.
Günümüz işletmelerinde yöneticiler için, direkt işçilik maliyetlerinde tasarruf yerine,
genel üretim maliyetlerinde tasarruf sağlanması, verimliliği artırmada daha öncelikli bir
konum kazanmıştır. FTM ile elde edilecek veriler, mal ve hizmetlerin maliyetlerinin daha
doğru tespit edilmesi, genel üretim maliyetlerinin nedenlerinin belirlenmesi, maliyetlerin
sebeplerinin teşhisi ve maliyet nedenlerinin açıklanmasında kullanılmaktadır. FTM analizi
yöneticilere işletmeyi değişik açılardan değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu çağdaş düşünce
sistemi tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi şeklinde kendini göstermektedir.
Geleneksel yönetim felsefesinden, müşteri tatmininin her türlü faaliyette ön planda
tutan sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiş yönetim anlayışına geçiş devam etmektedir.
Bu yaklaşıma uygun geliştirilen kalite muhasebesi de kalitenin sağlanması, kaliteye yönelik
tasarım ve hataların önlenmesi boyutları üzerine inşa edilmiştir. Kalite maliyeti oluşacak
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hataları önlemek maksadıyla yapılan faaliyetler ile üretim esnasında ve satış öncesi ve
sonrasında meydana gelecek hatalar sonucunda katlanılacak maliyetleri içermektedir.
Uzun yıllardan beri Japon işletmeleri tarafından kullanılan ve giderek Batı’da da
yaygınlaşan bir diğer güncel maliyetleme yöntemi olan hedef maliyetleme yaklaşımı, tüketici
odaklı olma özelliğine sahip bir yöntemdir. Hedef maliyetleme yöntemi, geleneksel pazarlama
anlayışının aksine, tüketiciden başlayarak dışarıdan içeriye uygulanan bir süreçtir. Bu
nedenle, hedef maliyetleme yaklaşımı işletme içi faktörlerle birlikte, çevresel faktörleri de
hesaba katmakta; böylece, zaman kaybını en aza indirmektedir. Ayrıca, henüz ürün tasarım
aşamasındayken, fiyatlama kararları pazar araştırmaları sonucuna dayandırıldığı için, ürünün
pazara sunulması halinde ortaya çıkabilecek potansiyel satış veya kâr kayıplarının minimize
edilmesi de imkân dahlinde olmaktadır. Rekabet avantajı sağlayan hedef maliyetleme
yaklaşımı, maliyetleri bir çıktı olarak değil, girdi olarak değerlendiren ve sadece muhasebe
sistemlerine değil, organizasyonun genelinde de önemli getirilere neden olan bir yöntem olma
özelliği taşımaktadır.
Çalışmada incelenen yöntemlerden bir diğeri olan tam zamanında üretim felsefesi,
ihtiyaç duyulan veya talep edilen faaliyet veya üretim girdilerinin istenilen yer ve zamanda
hazır bulundurulması veya yapılmasıdır. Bu yaklaşımda, üretimin her aşamasında israfın
önlenerek maliyetlerin azaltılması hedefi yatmaktadır. Bu yaklaşımın esasını; değer
yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, yüksek düzeyde kalite hedefi, sürekli
iyileştirme hedefi, değer yaratan faaliyetlerin değer yaratmayanlardan ayrıştırılabilirliğinin
kolaylaştırılması ve yükseltilmesine önem verilmesi oluşturmaktadır.
Kaplan (1988) tarafından yapılan bir çalışmada, tek maliyet sisteminin kullanıldığı
işletmelerin üç değişik ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı bulgulanmıştır (Anand ve ark.,
2005). Aynı çalışmada bu üç alan; stok değerleme ve finansal raporlama,
mamul/hizmet/müşteri maliyetleme ve üretim hattında çalışanlara geri besleme sağlamak
olarak ifade edilmektedir.
Ochs ve Bicheno (1991) verimlilik artışı hedefinde sadece bir program yerine değişik
programların bir arada kullanılabileceğini ifade etmektedir. Örneğin tam zamanında üretim
yaklaşımı imalatta esnekliği artırarak, teslimat zamanını kısaltabilir. Böylelikle sürdürülebilir
bir rekabet avantajı elde etmek için tüm gayretler bir arada kullanılmış olacaktır. Sharma ve
arkadaşları (2007:3382) tarafından da, FTM metodunun kalite maliyetlerinin belirlenmesi için
kullanılan yöntemlerden biri olarak uygulandığı ifade edilmektedir. Bergos ve arkadaşları
(2002) tarafından uygulama esnasında karşılaşılan güçlüklerin tespit edilmesi maksadıyla
yapılan araştırmada, FTM’nin amaçları arasında hedef maliyetleme, müşteri kârlılık analizi,
katma-değer analizi, teslimat süresi gibi diğer güncel yaklaşımların da hedefleri yer
almaktadır.
FTM ile hedef maliyetlemenin 1996-2005 yılları arasında kullanımını inceleyen
Cinquini ve arkadaşları (2008), literatürde endirek maliyetlerin yüksek olan işletmelerde bu
iki yeni yaklaşımın kullanılması gerektiğinin yer almasına rağmen, bir tanesi hariç ampirik
çalışmalarda bu yönde bir bulgu bulunmadığını belirtmektedir. Mishra ve Vaysman (2003)
tarafından da bu bulguyu destekleyecek tarzda, bilgi asimetrisine bağlı olarak geleneksel
maliyetleme yöntemi ile FTM yaklaşımının piyasada bir arada bulunduğu tespit edilmiştir.
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Ayrıca kalite maliyetlerine ilişkin, Hacırüstemoğlu ve Şakrak (2002:154) tarafından
vurgulandığı gibi, kalite maliyetlerinin tek başına uygulanması toplam kalite yönetimi
çabaları için yeterli görülmemekte ve kalite maliyetlerinin finansal olmayan kalite
ölçümleriyle desteklenmesi tavsiye edilmektedir.
Sonuç olarak yönetim alanında yaşanan değişimlere paralel, karar verici ve politika
yapıcılara alternatifler sunabilmek maksadıyla, maliyet yaklaşımları da kendini
yenileyebilmeli ve güncelliğini koruyabilmelidir. Bu maksatla uygulanan güncel maliyetleme
yaklaşımlarından FTM yaklaşımı, hedef maliyetleme yaklaşımı, tam zamanında üretim
felsefesi ve kalite maliyetleri çalışmada ele alınmıştır.
Sürdürülebilir rekabet anlayışı çerçevesinde izlenecek stratejilerde, güncel
maliyetleme yaklaşımlarının birbirini tamamlayıcı bir bütünlük içerisinde benimsenmesinin
işletmelere maliyet liderliği avantajı sağlayabileceği görülmektedir. Öyle ki, ömür devri
maliyet hesabı ile sadece üretim öncesi, üretim ve satış aşamaları değil, satış sonrası hizmet
aşamasının da hesaplanması kalite anlayışı ile gerçekleşebilecektir. Benzer şekilde değer ve
süreç mühendisliği anlayışıyla tam zamanında üretim felsefesi sayesinde hem zaman hem de
maliyet tasarrufu sağlanabilecektir. Toplam kalite anlayışı ilkeleri ile uyum içerisinde olan
FTM yaklaşımı, süreç değer analizi ve kıyaslama gibi toplam kalite uygulamalarını
kolaylaştırabilmektedir.
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OSMANLI DEVLETİ’NDEN GÜNÜMÜZE LİBERAL İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN
GELİŞİMİ
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Öz
Osmanlı aydınları 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayileşme ve şirketleşme
konularında özlemlerini ortaya koymuşlardır. Kapitalistleşme eğiliminde birleşen Osmanlı aydınları
iki önemli yolu işaret etmişlerdir. Bunlar, Serbest-i Ticaret ve Usulü Himaye olmuştur. Cumhuriyet’in
kurulması ile birlikte özellikle 1923-1946 döneminde Türkiye bağımsız bir ekonomi politikası izleme
şansını yakalamıştır. İlerleyen dönemlerde İkinci Dünya Savaşı’nın etkileri ve izlenen ithal ikameci
politikalar Türkiye’yi liberal ekonomik görüntüden uzaklaştırmıştır. Bu bağlamda 24 Ocak 1980
kararları liberal iktisadi düşüncenin ekonomiye yerleşmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu
çalışma Osmanlı’dan günümüze liberal iktisadi düşüncenin gelişimini ortaya çıkarmayı amaçlamakta
olup, konuya dönemsel açıdan yaklaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Liberal Düşünce, İthal İkame, Özelleştirme, Sanayileşme
DEVELOPMENT OF LIBERAL ECONOMİC THOUGHT FROM OTTOMAN EMPIRE TO
THE PRESENT
ABSTRACT
Otoman intellectuals have put their aspirations about industrialization and entrepreneurship
since the second half of 19th century. Otoman intellectuals supporting capitalism trend indicated two
critical ways. These ways were ‘Liberal Trade’ and ‘Protecting Core’ with the establishment of
Turkish Republic, Turkey reached the chance of chasing liberal economic policy between 1923 and
1946. Then after Second World War, Turkey had to deviate from liberal economic aspect because of
trading import policies. By this mean 24 January 1980 decisions have become a turning point for the
development of liberal economic thought in Turkey. So this study aims to reveal the development of
liberal economic thought from Ottoman Empire to the present by handling the subject periodically.
Key Words: Liberal Thought, Import Substitute, Privatization, Industrialization.
JEL Code: A10, B30
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GİRİŞ
1970’li yılların sonuna kadar sanayileşmiş ülkelerde uygulamada olan refah devleti
anlayışının, 1970 kriziyle birlikte sona ermesi ve diğer toplumsal, ekonomik ve teknolojik
değişiklikler, yeni bir dünya düzeni ortaya çıkarmıştır. Bugün yaşanmakta olan dünya
düzeninin temelleri de 1980'lerden itibaren yaşanan değişimlere bağlı olarak toplumların ve
devletlerin yapılarındaki değişiklere dayandırılmaktadır. Devlet mekanizmasının tek aktörlü
karar-alma ve uygulama süreci, bireysel ve toplumsal talepleri karşılayamayarak başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Küreselleşmenin etkileriyle toplum yapıları da karmaşık, dinamik ve çeşitli
hale gelmiştir. Toplumların bu yapıları yüzünden, yaşanan problemlerin merkezi düzeyde ve
hiyerarşik olarak çözülmesi güç hale gelmektedir. Yeni arayışlar, liberal, özgürlükçü değerler
ile sosyal adaleti sağlayabilecek güçlü bir devletin eşitlikçi, toplumcu politikalarının
birlikteliğini gerekli kılmaktadır. Bu birliktelik hem yeni uluslararası düzenin, küresel
yönetişimin bir gereği, hem de artan insan hakları ve demokratikleşme taleplerinin bir gereği
olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya ekonomilerinde 1970 sonrası yaşanan bu hızlı dönüşüm ve
ekonomiler üzerinde etkinleşen liberal iktisadi düşünce Türkiye Ekonomisi’nde de aynı seyri
izlemiştir.
Türkiye Ekonomisi’nde liberal iktisadi düşüncenin kökeni 19. yüzyılına yani Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerine kadar uzanmaktadır. Asıl kalıcı etkisini ise dönem dönem
aksamalara rağmen özellikle 24 Ocak 1980 kararları ve sonrasında göstermiş ve göstermeye
devam etmektedir.
OSMANLI DEVLETİ’NDE LİBERAL DÜŞÜNCE
Tanzimat ile birlikte sanayileşen Batı ülkelerindeki ilerleme Osmanlı aydınının
örnek aldığı bir olgudur. Ticaret, sanayi ve ulaşım alanlarındaki büyük sıçrama
Osmanlıların dikkatini çektiği gibi, bu gelişimin temel nedenleri üzerinde de tartışılmıştır.
Ne yazık ki, ilerlemeyi yaratan ekonomik nedenlerden çok, Fransız devrimiyle gündeme
gelen özgürlükler üzerinde durulmuştur. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun geri kalmışlığı
bütünüyle istibdat düzenine bağlanmaya çalışılmıştır. Ne var ki, 19.yüzyılın yarısından
itibaren olayın iktisadi boyutuyla ilgilenilmeye başlanmıştır. Mecmua-ı Fünun gibi
dergilerde konuyu irdeleyen yazılar çıkmış, ülkedeki "servet fıkdanı" üzerinde durulmuştur.
Sadrazam Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşalar, Padişaha yazdıkları "Vasiyetname"lerde bu
durumu gözler önüne sermişlerdir. Fuat Paşa, öncelikle şu noktayı vurgulamaktadır: "
mahvolma felâketinden kurtulabilmekliğimiz İngiltere kadar paraya, Fransa kadar bilgi
aydınlığına ve Rusya kadar askere sahip olmamıza bağlıdır". Âli Paşa ise, bir adım daha
ileri giderek şunu söylüyor: "Mülkiyete hürriyet veriniz. Mülkiyet belirlilik kazanınca,
mülk sahibi, malını değerlendirmek için gereken parayı kolaylıkla bulabilecektir." Böylece,
özel mülkiyetin geliştirilip, yaygınlaştırılması düşüncesi açıklıkla ortaya konulmaktadır.
Nitekim aynı vasiyetnamede şu saptama da yapılmaktadır: “Devletin özel kuruluşları,
özellikle yerli sermaye ile kurulmuş olanları teşvik etmesi kendi çıkarı gereğidir. Devlet
fabrikaları çok masraflı olup, gelişmeye yatkın olan özel sanayi boğmaktadır. Elimizdeki
önemli birinci sınıf malzeme, yapı ve makineler hisse senedine çevrilip, devlet fabrikalarının
sevk ve yönetimi özel şirketlere teslim edilmelidir. Özel şirketler yoluyla Sultanımız ve
hükümeti, aynı eşyayı, fiyat ve kalite bakımından çok daha elverişli şartlarda elde
edebilecektir. Gerekirse, yabancı ülkelere başvurmak mümkündür” (Çavdar, 2003:19–20).
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19. yüzyılın ikinci yarısında önemli görevlerde bulunan bu iki Osmanlı paşasının
vasiyetnamelerinde yazdıkları, iki özlemi ortaya koymaktadır: Sanayileşme ve şirketleşme.
Bu özellikler ise, kapitalist bir model içerisinde gerçekleşebilecektir. "Serbest-i Ticaret"
özlemlerin gerçekleşmesinde temel yaklaşımdır.
Kapitalistleşme genel eğiliminde birleşen Osmanlı aydınları, bürokratları bu
isteklerini gerçekleştirmenin iki ayrı yolunu gündeme getirip tartışmışlardır. Bu yollar,
"Serbest-i Ticaret" ve "Usulü Himaye"dir. Kapitalistleşme için önerilen bu iki model
arasında yüzyıllık bir gelgit söz konusudur. Kuşkusuz, geçen zaman içinde artan bilgi
birikimi tartışmalara ve ekonomik kararlara yeni boyutlar katmıştır. Ama temeldeki
düşünsel öz aynıdır. Geride bıraktığımız yüzyıl içerisinde, her iki görüşün uygulamada bir
senteze ulaştığını görmekteyiz. "Şirketi Hayriye" bu sentezin ilk örneğidir. Böylece, Batı'nın
ekonomik gelişmesinde önemli rol oynamış şirketlerden biri de Osmanlı ülkesinde
kurulmuş oluyordu. Şirket kurma, şirketleşme gibi sermaye örgütleri uygulanan ekonomik
politikalarda temel motifi meydana getirmiştir. Bu şirketler, örnek devlet çiftliklerinin
görevine benzer görevlerle yükümlü tutulduklarından devletin ya da iktidardaki üst yüzey
yöneticilerin öncülüğünde kurulmaktaydı (Celal Bayar ve iş Bankası'nın kuruluşu
anımsanabilir). Devlet ve bürokrasi şirketleşmede öncülük yaptığı gibi, kişilerin de bu tip
ekonomik örgütler kurmalarını özendirmiştir (Seyitdanlıoğlu, www.ceterisparibus.net,
erişim tarihi: 30/03/2005).
19.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Liberal Ekonomi Politikası
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı aydınları ekonomiyle
yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Yeni Osmanlılar denilen reformcu grubun Avrupa'ya
kaçmasından sonra, ekonomiye yaklaşımları daha bir yakından olmuştur. Özellikle Namık
Kemal'in birçok makalesinde bu ilginin somut örneklerini görmekteyiz. Ebüzziya Tevfik'in
ifadesine göre, Namık Kemal, Paris ve Londra'da bulunduğu dönemde "Ekonomi Politik" ile
uğraşmış, öğrenmeye çalışmıştır.
Namık Kemal, çeşitli yazı ve makalelerinde sürekli biçimde "Serbest-i Ticaret'i
savunmuştur. Ona göre, Osmanlı ülkesinde bir sermaye birikimi yoksa bunun nedeni
servetin olmaması değil; sanayi, ticaret ve bankaların gelişmemesi nedeniyle bir birikimin
ortaya çıkamamasıdır. "Maarif, ticaret ve zanaat"ta ileri giderek birikim sorunu
çözülebilecektir. Namık Kemal'in İbret’in 87. sayısında yayımlanan "Tekâlif" (Vergi) adlı
makalesi, onun vergi olayına bile "Serbest" açısından yaklaştığını göstermektedir. Bu yazıda
sözünü ettiği vergileme ilkesini şöyle sıralanabilir (Çavdar, 2003:22-23):
•

Vergi, ancak gerekli ve zorunlu harcamaları karşılamak için alınmalıdır.

• Devletin gördüğü kesin gereksinim üzerine alınan vergi, ülkede yaşayan tüm
kişilere yaygın olmalıdır.
•

Vergide kâr oranı kesinlikle ölçü olarak kabul edilmemelidir.

•

Dolaysız vergiler, dolaylı vergilere yeğ tutulmalıdır.

•

Vergi, belirli bir düzeye kadar artan oranlarda alınmalıdır.

Bu ilkeler çağdaş liberal ekonominin maliye kurallarıyla uyumludur. Liberal devlet
anlayışı, Namık Kemal'in tüm yazılarında egemendir. Bu anlayışa göre devlet, ancak
3
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vatandaşların ortak olarak vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bunlar da,
eğitim, sağlık ve klasik hizmetlerin ötesine uzanmamaktadır. Devletin bu
yükümlülüklerinin sınırını aşarak ekonomik yaşama karışması asla kabul edilemez.
Örneğin, "İbret" adlı makalesinin bir yerinde aynen şöyle demektedir: "Hükümetin asli
görevi adaletin yerine getirilmesinden ibarettir. Hükümet halkın ne babasıdır, ne hocasıdır,
ne vasisidir, ne de lalasıdır." Namık Kemal, yabancıların ticaret kanalıyla imparatorluğu
sömürmesine karşıdır. Ne ki, bu konuda Osmanlıları da en az yabancılar kadar
suçlamaktadır. "İbret"in 57. sayısında yer alan "Sanayi ve Ticaretimiz" başlıklı yazısında,
yabancıların ülkeyi sömürmelerinin nedenlerini incelerken özellikle şu noktalara
değinmektedir (Çavdar, 2003:24-25):
• Avrupalılara Reşit Paşa'nın bağışladığı iç ticaret izni
• Dâhili Gümrükler
• Yabancılara tanınan ekonomik imtiyazlar
• Hazine ile işlem görmekten ve tahvil alışverişinden başka bir şey düşünmeyen
şirketler gibi değil, sanayi ve ticarete yardım edecek gerçek bankaların azlığı
• Yolların azlığı da ülkedeki sanayi ve ticaret faaliyetlerini engellediği gibi, halkı
da yoksul bırakmaktadır. Bunlar yapılamadıkça, yabancıların ülke halkını
gözetmeden ticari işlemlerini rahatlıkla yürütecekleri açıktır
Namık Kemal'e göre, imparatorluğun çöküş nedeni ekonomik büyümesinin
yavaşlaması, özellikle on yedinci yüzyıldan sonra Batı Avrupa ülkelerine oranla durmasıdır.
Bu gerilemeyi durdurmanın ve Avrupa ülkelerine eşdeğer bir uygarlık düzeyine ulaşmanın
tek çaresi, eğitimin çağdaşlaştırılarak yaygınlaştırılması ve serbest ticaret kurallarının
egemen olduğu bir ekonomik gelişme yolunun izlenmesidir.
Tanzimat’ı, I. Meşrutiyet (1876-78)’in ilânı izler. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin
muhalefeti ve Mithad Paşa’nın çabaları sonucu 1876 yılında ilk anayasamız olan Kanûn-ı
Esasî ile Osmanlı İmparatorluğu meşrutiyet yönetimine geçer. Tanzimat ile giren yeni
düşünceler, ülke yönetiminde parlamenter bir yapının doğmasına yol açmıştır. Ancak, 187778 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlayan bunalım ve II. Abdülhamid’in Meclis-i Meb’ûsan’ı
kapatmasıyla girilen yeni mutlakî dönem, yönetime karşı İttihad ve Terakki Cemiyeti
etrafında kümelenen yeni bir Jön Türk muhalefetini doğurur. Jön Türklerin yurt dışında ve
yurt içinde yaptıkları yazılı ve sözlü muhalefet, l908 yılında II. Meşrutiyet ile yeni bir
anayasal ve parlamenter bir dönemle neticelenir.
II. Meşrutiyet Dönemi’nin 1914-1918’li yılları ise ekonomide liberalizmden
uzaklaşılarak, millî iktisat politikalarına yönelindiği ve yerli bir burjuvazinin yaratılmaya
çalışıldığı yıllar olmuştur. I. Dünya Savaşı’na rastlayan ve ülke topraklarının üçte birinden
fazlasının elden çıktığı bu yıllarda, İttihad ve Terakki Cemiyeti savaşın da getirdiği
zorlamalarla millî bir iktisat politikası izler. 19.yüzyıl Türkiye’ye liberal düşüncelerin girdiği
yıllar olur. Ancak, bu daha çok yenilik ya da ıslahat kavramları içerisinde saklı bir
liberalizmdir. Osmanlıcılık olarak adlandırdığımız ve yüzyıl boyunca İmparatorluğu kurtarma
yolunda en önemli fikir akımı olarak, Tanzimat’tan itibaren ortaya konulan düşüncenin bir
uzantısı olarak ortaya çıkmış görünmektedir. Nitekim Osmanlıda ilk liberal düşünceleri ortaya
atanların aynı zamanda Osmanlıcılık düşüncesini ortaya atanlar olduğu görülür. Sâdık Rıfat
Paşa, Mustafa Reşid Paşa, Âlî ve Fuad Paşalar, liberalizmi savunan başta Namık Kemal
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olmak üzere Yeni Osmanlılar hareketinin mensupları, Münif Paşa, Sakızlı Ohannes Paşa,
İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin ekonomi, toplum ve siyasi sorunlarda liberal yaklaşımlara
sahip önde gelen üyeleri Cavid Bey, Prens Sebahaddin bu isimlere verebileceğimiz belli başlı
örneklerdir (Seyitdanlıoğlu, www.ceterisparibus.net, erişim tarihi: 30/03/2005).
Böylelikle, yüzyılın ikinci yarısından itibaren, liberalizm kelime olarak telâffuz
edilmeye başlanır. XIX. Yüzyılın sonlarında ise Münif Paşa, Sakızlı Ohannes Paşa, Cavid
Bey, Prens Sebahaddin gibi liberalizm taraftarlarınca savunulur ve kısmen de olsa uygulanır.
Bununla birlikte, XIX. Yüzyıl boyunca Avrupa’nın güçlü devletlerinin siyasal, ekonomik ve
malî baskıları altında bunalan ve Avrupalı ülkelerin nüfuz ve çatışma alanı içerisine çekilen
Osmanlı İmparatorluğu bağımsızlığını önemli ölçüde kaybetmiştir. Dünyaya açık Osmanlı iç
pazarı, Avrupalı sermayenin hammadde kaynağı ve yatırım alanı haline gelmekten
kurtulamamıştır. Giderek ağırlaşan dış borçlar ve kapitülasyonların varlığı, malî bağımlılığa
ve Duyûn-ı Umûmiye yönetimine kadar uzanmıştır. Tüm bu nedenler ve yeniliğe karşı
gösterilen direnç dolayısıyla İmparatorluk yönetimi ve ekonomisi liberal bir yapıya
kavuşturulamamış, ortaya konulan düşünceler ve harcanan çabalar çoğunlukla yarım
teşebbüsler olarak kalmıştır. Hiç şüphesiz, uygulayıcıları da günümüze kadar süren haklı,
haksız eleştirilere maruz kalmışlardır.
CUMHURİYET DÖNEMİNDE LİBERAL İKTİSADİ DÜŞÜNCE
Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Cumhuriyet yönetimine geçişte sekiz yıl ve bu sürenin
son dört yılındaki Anadolu’daki ölüm-kalım savaşı, Cumhuriyet dönemindeki iktisat politikası
arayışlarını ve kurumsal yapıyı derinden etkilemiştir. Bununla birlikte elde edilen başarılar veya
başarısızlıklar tümüyle geçmişe bağlı değildir. Her dönemin kendi içerisindeki oluşumlar da bu
gelişmeleri etkilemiştir (Eroğlu, www.ceterisparibus.net, erişim tarihi: 02.12.2010).
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin son döneminde, dünya ekonomisi içinde
hammadde ihracatçısı, sanayi ürün ithalatçısı ve dış borçlanmalar, Duyun-u Umumiye İdaresi ile
sürekli imtiyazların verilmiş olduğu bir iktisadi yapıyı devralmıştır (Boratav, 1989:11-13). 19231929 arasındaki yıllar devlet işletmeciliği ve müdahalelerinin asgari düzeyde tutulduğu ve piyasa
şartlarında sanayileşmenin benimsendiği yıllardır. Bunda iki önemli husus rol oynamıştır. Birincisi
ilk yıllardaki mevcut ekonomik tablo, ikincisi de dönem içerisindeki gelişmelerdir. İlk yılların
ekonomik tablosunu yokluklar belirlemektedir. Bu yoklukların en başında ise milli ellerde sermaye
birikiminin olmaması gelmektedir. İlk yıllardaki iktisat politikalarının atmosferinde ve daha sonraki
uygulamalarda bu yoklukları ortadan kaldıracak, sermaye kazançlarını milli olmayan unsurlardan
milli unsurlara aktaracak, kalkınma hamlesini devlet desteğiyle ve milli özel girişimci eliyle
sağlayacak milli iktisat anlayışı bulunmaktadır (Kuruç, 1987:46). Ancak Lozan Antlaşmasının
gümrüklerle ilgili düzenlemeleri nedeniyle korumacı, sanayileşmeci milli iktisat anlayışı arka planda
kalmıştır.
Dönem içinde iktisat politikalarını etkileyen iki önemli gelişme, İzmir İktisat Kongresi ve
Lozan Barış Antlaşmasıdır. Atatürk daha Cumhuriyet ilan edilmeden Şubat 1923’te İzmir’de,
izlenecek iktisat politikalarının ve iktisadi kalkınma hamlelerinin tespiti için iktisat kongresini
toplamıştı. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmada Batının birtakım kurum ve kuralları alınarak en
kısa zamanda iktisadi ve toplumsal gelişmeye ulaşılması istenmekteydi. İlk yılların iktisat
politikalarına damgasını vuran ve iktisat politikalarında dışa açık bir yapının izlenmesine neden olan
diğer önemli gelişme Lozan Barış Antlaşması’dır. Antlaşmanın 28. maddesinde Türkiye’de
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kapitülasyonların her bakımdan kaldırıldığı hükme bağlanmakla birlikte diğer iki önemli gelişme
lehimize sonuçlanmamıştır. Antlaşma hükmü gereği, gümrük tarifelerinin beş yıl süre ile 1916
yılındaki seviyede tutulması, sınai üretimi bir süre daha gümrük korumasından mahrum bırakmıştır.
Ayrıca Osmanlı dış borçlarından bir bölümü genç Cumhuriyet tarafından devralınmış ve daha
başlangıçta borç yükü altına girilmiştir (Uğur, www.ceterisparibus.net, erişim tarihi: 19.09.2010).
Lozan'da temel tartışma adli kapitülasyonlar konusunda çıkmıştır. Bilindiği gibi
Birinci Dünya Savaşı başında Osmanlı hükümeti tek taraflı olarak kapitülasyonları
kaldırmıştır. İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) bu kararı tanımadıklarını söylemişler,
İttifak devletleri (Almanya, Avusturya- Macaristan) ise kerhen kabul etmişlerdir. Bu sorun,
Lozan'ın temel tartışma konusu olmuştur. Nitekim müzakerelerin en çetin yanını
kapitülasyonlar, özellikle adli kapitülasyonlar teşkil etmiştir. Müzakereler tıkanmış, heyetler
geri dönmüşlerdir. Barış müzakerelerinin kesilmesi sırasında İzmir iktisat Kongresi
toplanmıştır. Kongrede kabul edilen iktisadı esaslar Lozan'da karşı tarafa verilen bir nevi
güvencedir. Bu güvence, yabancı sermayeye karşı değiliz, liberal ekonomiye bağlıyız, hukuk
sistemimizi Batılı normlara dönüştürmeye kararlıyız biçiminde özetlenebilir.
Lozan'da varılan kararlardan dikkati çekenler şunlardır (Çavdar, 2003:166-167):
• Kapitülasyonlar kalkmıştır.
• Osmanlı borçları kesin bir çözüme kavuşturulamamıştır.
• Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı tahribatın tazminatı olarak sadece
Karaağaç İstasyonu Türkiye'ye verilmiştir. Yani savaşın yarattığı yıkımın tüm
yükü Türkiye'ye bırakılmıştır.
• Musul-Süleymaniye bölgesinin sınırlarının çözümü İngiltere ile Türkiye'nin
aralarındaki antlaşmaya bırakılmıştır.
• Türkiye sınırları içerisindeki gayrimüslimler azınlık sayılarak tüm sosyal ve
ekonomik haklarını korumuşlardır. Yani okulları, kendi dilleriyle yayınları,
vakıfları statülerini koruyacaktır.
• Türkiye'deki yabancı okulların (Dame de Sion, Saint Joseph, Robert Kolej vb.)
statüleri aynen korunmuştur.
•

Batı Trakya ile İstanbul dışında kalan Yunanistan'daki Türkler ile
Anadolu'daki Rumların karşılıklı olarak değiştirilmesi, mübadele edilmesi
kararlaştırılmıştır.

• Gümrük düzeninin 1913'teki durumunu 31 Aralık 1929'a kadar aynen
sürdürülmesi kabul edilmiştir.
Lozan müzakereleri süresince hariciye vekili ismet Paşa'nın tutumu birçoğu
tarafından eleştirilmiştir. Meclisteki 2. gruba mensup milletvekilleri seslerini sık sık
yükseltmişler, zaman zaman bu eleştirilere Başvekil Rauf Bey de katılmıştır. Ali Şükrü
Bey'in Topal Osman tarafından öldürülmesi Meclis'teki gerilimi en ileri boyutlara
getirmiştir. Bu nedenle Mustafa Kemal, Meclis'in yeni seçime gitmek üzere dağılması yolunu
tercih etmiştir. Nitekim Lozan Barış Antlaşması, adayların M. Kemal tarafından saptandığı
2. Meclis tarafından onaylanmıştır. Lozan müzakereleri sırasında İstanbul basını da sesini
yükseltmekten geri kalmamıştır. Örneğin Tazminat konusu, Musul'un çözümünün,
Boğazlar sorununun ileriye bırakılması büyük tartışmalara neden olmuştur. Her şeye karşın
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Lozan Antlaşması Türkiye'nin bağımsız bir ekonomi politika izleyebilme şansını
yaratmıştır. 1923-1946 döneminde bu politika derinleşmiş ve olumlu meyveler vermiştir.
Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra durum tersine dönmüştür. "Serbesti" politikasının
etkisiyle Türkiye, Lozan'da elde ettiği kazanımları geri vermiş ve bugünkü duruma
gelmiştir: Türkiye ekonomisinin genel görünümü cumhuriyet öncesinden farklı değildir. Dış
borçlar Osmanlı borçlarını kerelerce katlamıştır, ekonomik politikada bağımsızlık yitirilmiş,
IMF, Dünya Bankası gibi küreselleşmiş kapitalizmin boyunduruğu altına girilmiştir.
Yüzyılın sonundaki fotoğraf böylesine acıdır (Çavdar, 2003:166-167).
1930 ve 1931 yılları korumacı-devletçi iktisat politikalarının hakim olduğu döneme geçişi
temsil eden yıllardır. Dünya ekonomisinin girdiği büyük bunalım yıllarında Türkiye ekonomisi dışa
kapanarak devlet eliyle bir sanayileşme hamlesine girmiştir. Krizin hammadde fiyatlarını sanayi
fiyatlarından daha çok düşürmesi sonucu bir önceki dönemdeki serbest ticaret-açık kapı
politikalarının sürdürülmesinin dış ticarette yaratacağı olumsuz gelişmeler sezilmişti. 1929’da
Lozan’ın sınırlamalarının da son bulmasıyla ithalatı denetleyen koruma önlemlerine başvurularak
koruma duvarları altında eskiden ithal edilen sınai tüketim mallarında ithal ikameci yatırımlara
gidilmiştir. Böylece bunalım döneminde azgelişmiş ülkelerin sanayisiz yapıyı değiştirmeye yönelik
ilk adımlarına Türkiye’de katılmıştır.
1940-1945 yılları savaş yıllarıdır. Bu dönemde, savaşın çıkması ile birlikte seferberlik
havasına giren Türkiye’de, faal nüfusun önemli bir kısmının silah altına alınması ve devlet
bütçesinin giderek artan oranının savunma giderlerine ayrılması, kısaca 1940-1945 arasında ülkenin
bir savaş ekonomisine girmesi söz konusudur.
Dönemin tümü dikkate alındığında temel ve ara malların dağıtımının devlet eliyle yapıldığı;
resmen özel ticarete bırakılan alanlarda ise Milli Korunma Kanunu’nun öngördüğü polisiye
tedbirlerinin ve fiyat kontrollerinin uygulandığı söylenebilir. Varlık vergisinin de aynı doğrultuda
uygulandığı belirtilmelidir (Eroğlu, www.ceterisparibus.net, erişim tarihi: 02.12.2010).
Söz konusu düzenlemelerin hangi alanlarda ve nasıl etkiler yarattığı konusu çalışmamızın
çerçevesini aşacağı için burada bu konuya girmeyeceğiz. Ancak savaş ekonomisinin gerektirdiği
koşullar içinde bu önlemler kaçınılmaz olmakla birlikte, karaborsa, vurgun ve spekülasyon ortamını
da beraberinde getirdiği, bu ortam içinde Türkiye’de kapitalizmin gelişmesinde önem taşıyan
sermaye birikimi rejimine de yol açmıştır (Boratav, 1982:217).
1929 Büyük Dünya Bunalımı ve devam eden yıllarda yaşanan İkinci Dünya Savaşı
korumacı ve ithal ikameci politikaları gündeme getirmiştir. Bu süreçte devletin ekonomiye
müdahalesi; teorik ve pratik altyapısının uluslararası Keynes’çilikle atılmış olması, savaş sonrasında
ithal ikameci birikim modelinin az gelişmiş ülkelerde benimsenmesinin ön hazırlığı olmuştur. Bu
çerçevede tek merkez devlet konumundaki ABD’den yayılan üretken sermaye, çevre ülkelerdeki
sanayileşmenin yönünü belirlemiştir (Cem, 1995:376)
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, özellikle ticaret sermayesi birikiminin hızla artması ve bu
kesimin iç ve dış etmenlerin de katkısıyla toplumsal ve ekonomik gelişmelerde ön plana çıkması
dönüşümün belirleyici özelliği olmuştur. Bu özellik, tarım kesiminde hızlı makineleşme, yeni
alanların tarıma açılması, fiyat destekleme politikaları ile kırsal kesimin pazara yönelmesi ile destek
kazanmıştır (Kepenek ve Yentürk, 1997:80-81). Kırsal alanın pazara açılması ve İkinci Dünya
Savaşı sonrasında dünyada esen tüketim rüzgarları ve bundan Türkiye’nin de etkilenerek yerli
tüketim kalıplarını değiştirmeye başlaması iç pazarın genişlemesine önemli ölçüde katkıda
bulunmuştur. Cumhuriyetin kuruluşundan 1929 yılına kadar gözlenmiş olan ekonomide serbest dışa
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açık politikaların 1946 yılından itibaren; fakat farklı bir ortamda yeniden gündeme geldiği
söylenebilir (Boratav, 1989:74). Türkiye 1930 öncesinde olduğu gibi, temel tarım ürünleri ve
hammadde ihracatçısı ve mamul mal ithalatçısı konumuna bürünmüş, ABD de bu yapının
sürdürülmesinde ısrar etmiştir (Boratav, 1989:74).
1950-1960 yılları arası dönemde hızla terk edilen dışa kapalı ve devletçiliğin etkili
olduğu iktisadi düşünce yerini dışa açık ve liberal iktisadi düşüncenin ağırlıklı olduğu bir
iktisat anlayışına bırakmıştır. Ancak, ithalat artışının dış açıkları kronik hale getirmesiyle,
ekonomik yapı dış yardım, kredi ve yabancı sermaye yatırımlarına dayanarak ayakta
durabilen bir duruma gelmiştir.
Kronikleşen dış açıkların finanse edilme biçimi ise döviz bağımlılığı koşullarının
yaratılma sürecini hızlandırmada büyük rol oynamıştır. Bu yıllarda her yıl dış açık verilmeye
başlanmasına rağmen ülkeye verilen dış yardımlar döviz kıtlığı koşullarının oluşmasını bir
süre engellemiştir. Bu süreç ise ilerde döviz bağımlılığını giderek belirgin hale getirmiştir.
1954 yılından itibaren gerek dış ticarette gerek tarım sektöründe meydana gelen tıkanmalar
sonucunda tarıma ve dış ticarete dayalı sanayileşme politikası terk edilerek, bunu yerine
sanayileşmeye öncelik veren korumacı, ithal ikamesine yönelik politikalar tercih edilmiştir.
Türkiye bu dönemden itibaren iç pazara yönelik, tüketim malları üretimini ön plana çıkaran
bir ithal ikameci sanayileşme sürecinde yol almaya başlamıştır.
1950-1960 yıllarını kapsayan on yıllık dönem boyunca muhalefetin de etkisiyle sürekli,
iktidarın plansız uygulamalarının yarattığı olumsuz gelişmelerden söz edilmiş; bu durum
kamuoyunda bir planlama özlemi doğurmuş ve Türkiye’de tüm sorunların planlama ile
çözülebileceği kanısı uyanmıştır. 27 Mayıs 1960 tarihinde Silahlı Kuvvetler ülke yönetimine el
koyduğunda ekonomi 1958 bunalımından çıkmıştır, ancak 1950’lerin sonunda yaşanan maliye ve
dış ödemeler dengesizliklerinin yarattığı piyasa kıtlıkları iktisadi plan konusunu iyice gündeme
oturtmuştur (Yenal, 2001:121).
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, Türkiye uzun bir süre ithal ikame sanayileşme
politikası izlemiştir. 1954 yılı ve sonrasındaki döviz bunalımı yıllarında, ithal ikamesi sermaye
birikiminin en önemli kaynağı olmuştur. 1960 sonrasında ise, ithal ikamesi, planlar ve diğer yasal ve
kurumsal düzenlemelerle resmileşmiştir. Türkiye ekonomisi, ithal ikamesinin birinci aşaması
sayılan ve birinci plan dönemini kapsayan 1963-1967 döneminden sonra, 1970’li yıllardan itibaren
ithal ikamesinin ikinci aşaması olan ara ve sermaye malları ikamesi aşamasına geçmiştir. Dönem
boyunca petrol krizinin yarattığı olumsuz gelişmelere rağmen stratejide herhangi bir değişiklik
olmamıştır (Öniş, 1989:6). Ancak, dönemin sonunda ithal ikamesinin büyümeye olan katkısının
negatif olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ekonominin ithalata olan bağımlılığı da artmıştır.
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TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE BİR DÖNÜM NOKTASI: 24 OCAK 1980
KARARLARI VE LİBERAL İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EKONOMİYE
YERLEŞMESİ
1970’li yılların sonuna kadar sanayileşmiş ülkelerde uygulamada olan refah devleti
anlayışının, 1970 kriziyle birlikte sona ermesi ve diğer toplumsal, ekonomik ve teknolojik
değişiklikler, yeni bir dünya düzeni ortaya çıkarmıştır. Bugün yaşanmakta olan dünya
düzeninin temelleri de 1980'lerden itibaren yaşanan değişimlere bağlı olarak toplumların ve
devletlerin yapılarındaki değişiklere dayandırılmaktadır. Refah devleti uygulamalarının
girdiği krizin sonucunda denenen yeniden yapılanma sürecinde, devletin küçülmesi,
devletlerin sosyo-ekonomik politikalarının dönüşümü, özelleştirme, devalüasyon,
küreselleşme ve siyasi reformlar gibi kavramlar ülkelerin gündemine girmiştir. Bu
kavramların ortaya çıkmasını ve sosyo-ekonomik dönüşümün boyutlarını dört alanda
gruplandırmak mümkündür: Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, kitlesel (Fordist)
üretim sürecinden esnek (flexible, Post-Fordist) üretim sürecine geçiş, moderniteden postmoderniteye geçiş ve küreselleşme süreci ile mekânsal organizasyonların dönüşümüdür.
Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle uluslararası sistemi domine eden doğu-batı, sağ-sol
bloklaşmaları ve gerilimleri yerine, insan hakları ve demokratikleşme yolundaki hareketler
yoğunlaşmış, ayrıca uluslararası toplum, ortak güvenlik, sürdürülebilir kalkınma,
demokrasinin, eşitliğin ve insan haklarının teşviki ve yaygınlaştırılması gibi alanlarda daha
fazla ortak sorumluluk alma fikrinde birleşmiştir.
Devlet mekanizmasının tek aktörlü karar alma ve uygulama süreci, bireysel ve
toplumsal talepleri karşılayamayarak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Küreselleşmenin
etkileriyle toplum yapıları da karmaşık, dinamik ve çeşitli hale gelmiştir. Toplumların bu
yapıları yüzünden, yaşanan problemlerin merkezi düzeyde ve hiyerarşik olarak çözülmesi güç
hale gelmektedir. Küreselleşmenin etkileri ile yaşanan dönüşüm de dikkate alındığında, klasik
devletin temel görevlerinin uluslar-üstü, bölgesel ya da yerel düzeylerdeki organizasyonlarca
gerçekleştirilmeye başlandığı görülmektedir. Bu gelişmeler sonucunda, devletlerin siyasal
sosyal politikaları da bu yeni anlayışlar çerçevesinde şekillenmek durumundadır. Artan insan
hakları ve demokratikleşme talepleri, ekonomik etkinliği ve sürdürülebilirliği sağlama
istekleri politikada yeni arayışlara yol açmaktadır. Bu yeni arayışlar, liberal, özgürlükçü
değerler ile sosyal adaleti sağlayabilecek güçlü bir devletin eşitlikçi, toplumcu politikalarının
birlikteliğini gerekli kılmaktadır. Bu birliktelik hem yeni uluslararası düzenin, küresel
yönetişimin bir gereği, hem de artan insan hakları ve demokratikleşme taleplerinin bir gereği
olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya ekonomilerinde 1970 sonrası yaşanan bu hızlı dönüşüm ve
ekonomiler üzerinde etkinleşen liberal iktisadi düşünce Türkiye Ekonomisi’nde de aynı seyri
izlemiştir.
Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında, dışa dönük sanayileşme ve liberalleşme
politikalarıyla yönlendirilmeye başlanmıştır. 24 Ocak kararlarıyla başlayan dışa açılma
sürecinden beklenen şey, ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından daha ileri aşamalara hızlı bir
şekilde geçmesini sağlayabilmekti. Böyle bir sanayileşme stratejisi sayesinde, ülkenin ihracat
gelirleri artacak ve bu artış sayesinde elde edilen gelirler, ülkenin sanayileşmesini dolayısıyla
gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerine ulaşmayı sağlayacaktır. 1980 yılı hem
uygulanan ekonomik politikaları, hem de siyasal-rejim uygulamaları açısından bir dönüm
noktasıdır. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle rejim açısından bir dönemece girilirken, 24 Ocak
1980 kararları ile de ithal ikameci sanayileşme stratejisinden dışsatıma yönelik sanayileşme
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stratejisine geçiliyordu. Dışsatıma yönelik sanayileşme stratejileri, 1970’lerden itibaren
önemli döviz darboğazları yaşayan gelişmekte olan ülkelere, sanayileşmelerini dış pazarlara
yönelik sürdürmelerini öneren bir stratejidir (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,
www.ceterisparibus.net, erişim tarihi: 30.03.2010.)
1980’lerde başlayan dışa dönük sanayileşmeye ve ekonomide liberalleşmeye dayalı
ekonomi politikaları, günümüze kadar devam etmiştir. Bu süreç içerisinde, hemen hemen
bütün hükümetler, benzer politikaları benimsemişler ve birbirlerine yakın politika araçları
kullanmışlardır. Türk lirasının konvertibilitesinden IMF’nin istikrar programlarına, ihracatı
teşvik politikalarından KİT’lerin özelleştirilmesine kadar birçok uygulama, ekonomiyi
liberalleştirerek ve aynı zamanda dış dünyaya açarak daha hızlı kalkınmayı sağlamak
amacıyla ortaya konmuştur. Bu uygulamalar sonucunda beklenen sonuçlar; istikrarlı ve hızlı
bir ekonomik büyümenin sağlanması, enflasyonun düşürülmesi, işsizliğin azaltılması, yüksek
bir milli gelir düzeyine ulaşılması, eğitim ve kentleşme ile ilgili sorunların çözülerek, gelişmiş
ülkelerin ulaştığı düzeyi bir an önce yakalayabilmektir.
Bugün halen tartışılmakta olan bu konu üzerinde, görüş ayrılıkları bulunmaktadır.
Kimilerine göre, 1980 sonrasında Türkiye ekonomisi büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve
liberalleşmenin sağladığı avantajlarla neredeyse çağ atlamıştır. Kimilerine göre ise, Türkiye
ekonomisi 1980 sonrasında uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle rayından çıkmıştır ve
ekonominin yapısında, düzeltilmesi güç bozukluklar meydana gelmiştir.
SONUÇ
Batı ülkelerindeki ilerleme Osmanlı aydınının örnek aldığı bir olgudur. Ticaret,
sanayi ve ulaşım alanlarındaki büyük sıçrama Osmanlıların dikkatini çektiği gibi, bu
gelişimin temel nedenleri üzerinde de tartışılmıştır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Osmanlı aydınları ekonomiyle yakından ilgilenmeye başlamışlardır.
Yeni Osmanlılar denilen reformcu grubun Avrupa'ya kaçmasından sonra, ekonomiye
yaklaşımları daha bir yakından olmuştur.
Kökeni 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan ekonomideki liberalizmin etkisi
1980 sonrası Türkiye Ekonomisi politikalarında da sürmüştür. 1980 sonrası politikaların
başlıca amacı, liberal iktisadi düşüncenin ekonomiyle uyumlu olmasına sağlamak olmuştur.
Nitekim 1980’lerde başlayan dışa dönük sanayileşmeye ve ekonomide liberalleşmeye dayalı
ekonomi politikaları, günümüze kadar devam etmiştir. Bu süreç içerisinde, hemen hemen
bütün hükümetler, benzer politikaları benimsemişler ve birbirlerine yakın politika araçları
kullanmışlardır.
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MODÜLER İKTİSAT SETRÜKTÜRÜNE GÖRE ÖDÜNÇ İLİŞKİSİ
(İSLAM EKONOMİSİNDE KARZ-I HASEN ÖRNEĞİ)

Emre TOPOĞLU∗
GİRİŞ
Bilindiği üzere uzun yıllardır, ödünç ya da diğer bir deyişle borç ilişkisi çeşitli
platformlarda tartışılmaya devam etmektedir. Özellikle dünya ekonomilerinin ve buna bağlı
olarak Türkiye ekonomisinin inişli çıkışlı konjonktürü de göz önüne alındığında, mikro
düzeyde borçlanma ilişkisinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Son yaşanan finansal krizde, hükümetlerin ve merkez bankalarının müdahale etme şekilleri
ve bu şekillerin sebep olduğu tartışmalar ve temelde bu iki perspektiften hangisinin tercih
edildiği ciddi biçimde sorgulanmaktadır. Özellikle gelişme yolunda hızlı adımlar atan Türkiye
gibi ülkelerde, mikro düzeyde olduğu kadar makro düzeyde de borçlanma, ödünç ilişkisi ve
faiz kavramları önemini bir kat daha arttırmaktadır. Ancak her alanda olduğu gibi bu konuda
da İslam Ekonomisi ve önerileri kesinlikle dikkate alınmalıdır. İşte tam bu noktada “Optimal
Devlet” ve “Anayasal İktisat” sorunsalı içerisinde bir çözüm arayışı ve devamında da
“Modüler İktisat” konusu, önümüzdeki günlerin temel tartışma konuları olacak gibi
gözükmektedir.
Bu çalışmada Modüler İktisat∗∗ temelinde borç ilişkisi ve buna bağlı olarak faiz kavramı,
İslam Ekonomisi’ne atıfta bulunularak açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 1 Modüler İktisat; 2 İslam Ekonomisi; 3 Karz-ı Hasen
∗

Öğr.Gör. / Ekonomi / Kırıkkale Üniversitesi, topogluemre@gmail.com

∗∗

Literatüre yeni girmesi beklenen ve önümüzdeki günlerin önemli konularından birisi olacağını beklediğimiz Modüler
İktisat, mevcut iktisadi rituellerin dışında ancak onların da parçalarından oluşan bir iktisat düzenidir. Tamamen mevcut
görüşlerin reorganizasyonu olan ve neo akımlardan farklı olarak, gerekli dozda gerekli müdahale düsturu ile yola çıkmış ve
“sınırlı – sorumlu devlet” ilkesini benimsemiştir. Modüler ifadesi ile de tam olarak parçalardan oluşan anlamı taşıyan bu
görüş, tıpkı J.Buchanan’ın Anayasalcı İktisat görüşünde olduğu gibi, devletin ekonomik faaliyetlerinin bir ekonomik anayasa
ile kısmen sınırlandırılması görüşünü benimsemiştir. Tüm bunlarla birlikte bu görüş, bireysel ekonomik ilişkiler ile içtimai
ilişkileri İslami öngörüler ile desteklemeyi de ilke edinmiştir.
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MODULAR STRUCTURAL ECONOMICS OF RELATIONSHIP LENDING
(EXAMPLE OF KARZ-I HASEN IN ISLAMIC ECONOMY)
ABSTRACT
As is well known for many years, lending or in other words, the relationship between
debt continues to be discussed on various platforms. In particular, Turkey is the world's
economies and the related conjecture has its ups and downs in the economy, given the
importance of the relationship between the micro level of borrowing is emerging once again.
Finally the financial crisis, governments and central banks to intervene in the debate, and
basically caused by the shapes and these shapes are preferred, these two perspectives which
seriously questioned. Especially beating faster steps towards developing countries such as
Turkey, as well as the macro level, at the micro level of borrowing, lending relationships, and
increases the importance of the concepts of interest. However, as in every field of Islamic
Economics and suggestions on this issue certainly should be considered. This is where the
"Optimal State" and "Constitutional Political Economy" and the continuation of the search for
a solution in the question of the "Modular Economics" issue in the coming days, seems to be
the main discussion topics.
In this study, the relationship between debt and related interest based on the modular
concept of economics* is explained by reference to the Islamic Economy.
Key Words: 1 Modular Economy; 2 Islamic Economy; 3 Karz-ı Hasen

*

One of the important issues in the coming days are expected to be in the new literature and economics will be modular

expect, other than the current economic rituals, but they also formed part of an economic order. The reorganization of
existing ideas and neo completely different currents, the required dose of intervention required and set out with the motto of
"limited - responsible government" is committed. Composed of modular components, which means exactly the expression of
this opinion, just like J. Buchanan 's constitutional economics as in the opinion of the state of economic activities, partly with
the economic constitution has adopted the view restriction. All these opinions along with them, made on the basis of
individual economic relations and relations with the Islamic provisions in principle to support.
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1.

GENEL HATLARI İLE İSLAM EKONOMİSİNDE KARZ-I HASEN

1.1. Temel Kavramlar
Konuya giriş yapmadan önce, İslam Ekonomisi kavramına kısaca açıklık getirmenin
faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda genel bir tanımlama ile İslam Ekonomisi;
“İslam dininin, bilhassa İslam hukukunun kaide ve müesseselerinin, ekonomik tarafı ile
meşgul olan bir ilim ve ihtisas dalıdır” (Armağan, 1996).
İslam ekonomisinde karz ifadesi, “geri ödenmek üzere verilen ödünç” anlamına
gelmektedir(www.islamdahayat.com/vaaz/vaazlar/Karz-i%20hasen.doc).

Bu

bağlamda

incelendiğinde

“İstikraz, iktiraz, ikraz, mukriz, mustakriz, mukrez, kıraz” kelimeleri aynı kökten türemiş
kavramlardır. Kur’an-ı Kerim’de 12 yerde bu kavramlar mecazi olarak “Allah’a güzel bir
şekilde borç veren (karz-ı hasen)” anlamında kullanılmıştır.
Bu ayetlerde, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan harcamalar da karz-ı hasen
kapsamına alınmıştır. Karz-ı hasen zahirde insanlara verilirken, mecâzen Allah’a verilen bir
borçtur.*
Bu kısa bilgiler ışığında, ekonomik açıdan karz-ı hasen kavramını, faizsiz ve bir menfaat
beklemeksizin verilen ödünç olarak tanımlayabiliriz. Bir kimsenin nakit parayı veya ölçü tartı
yahut standart olup sayı ile alınıp satılan şeyleri, daha sonra yerine benzerini (misli) almak
üzere başkasına vermesidir. Bu nitelikte olan şeylere “mislî” denir. Para, döviz, altın, gümüş,
buğday, arpa, zeytinyağı, demir, çimento, yumurta bu niteliktedir. Bu, Hanefi mezhebinin
tespitidir. Diğer mezhepler “selem akdi (para peşin mal veresiye)” yapılabilen tüm malların
ödünç verilebileceği görüşündedir. Onlar, böylece bazı kıyemî malları da tarife alarak
kapsamı genişletmişlerdir.(www.enfal.de/ticaretilmihali/047.htm)
1.2. Ayet ve Hadisler Işığında Karz-ı Hasen
Bilindiği üzere Kuran-ı Kerim, zamanlar üstü bir kitaptır ve bir Müslümanın sadece
manevi hayatını değil, içtimai hayatı da net bir biçimde düzenleyen bir kitaptır. Doğal olarak

*

َِواَ ْق ِرضُوا ﷲَ قَرْ ضًا َح َسنًا َو َما تُقَ ﱢد ُموا الَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر تَ ِجدُوهُ ِع ْن َد ﷲ
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ekonomik işlemler ve sistemler de İslami öngörü ile pekâlâ terbiye edilebilmektedir. Bu
bağlamda incelendiğinde çeşitli ayet ve hadislerde mevzu bahis konu ile ilgili birçok işaret ile
karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazılarını çeşitli yerlerden alıntılar yaparak örneklemenin
faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız;
Peygamber Efendimiz ( S.A.V.), Buhari’den rivayetle “Kim bir Müslümanın dünya
sıkıntılarından birini giderirse, Allah’ da onun ahiret sıkıntılarından birini giderir. Kul
kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah’ da onun yardımındadır.” buyurmaktadır.*
Yine Enes İbnu Mâlik (R.A.) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm: "Sadaka on
misliyle mükâfatlandırılacaktır. Ödünç para onsekiz misliyle mükâfatlandırılacaktır." Ben:
"Ey Cibril! Ödünç verilen şey ne sebeple sadakadan daha üstün oluyor?" diye sordum.
"Çünkü dedi, dilenci (çoğu kere) yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyen ise,
ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur."( www.enfal.de/ticaretilmihali/047.htm)
Karz-ı hasenle ilgili Maide suresinin 12. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun ki
Allah, israiloğullarından söz almıştı. (Kefil olarak) içlerinden oniki de başkan seçmiştik.
Allah onlara şöyle demişti: “Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir,
peygamberime inanır, onları desteklerseniz ve Allah’a güzel bir şekilde borç verirseniz
(ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz) andolsun ki sizin günahlarınızı
örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkâr
yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur.” †
ص ﱢدقِينَ َو ْال ُم ﱠ
 اِ ﱠن ْال ُم ﱠTeğabün
Hadid suresi 18.ضا َعفُ لَھُ ْم َولَھُ ْم اَجْ ٌر َك ِري ٌم
ً ْت َواَ ْق َرضُوا ﷲَ قَر
َ ُضا َح َسنًا ي
ِ ص ﱢدقَا
suresi 17. ضا ِع ْفهُ لَ ُك ْم َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم َوﷲُ َش ُكورٌ َحلِي ٌم
ً ْ اِ ْن تُ ْق ِرضُوا ﷲَ قَرve Müzzemmil suresi 20.
َ ُضا َح َسنًا ي
ً ْ َواَ ْق ِرضُوا ﷲَ قَرayetlerinde de, Allah için borç
ِضا َح َسنًا َو َما تُقَ ﱢد ُموا الَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر تَ ِجدُوهُ ِع ْن َد ﷲ
verenlerin bağışlanacağı ve sevaplarının da kat kat verileceği müjdelenmektedir.

ّ  َو َم ْن يَ ﱠس َر عَلى ُم ْع ِس ٍر يَ ﱠس َر،ب يَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة
ّ س
Buhari’den rivayetle; “ ُﷲ
َ ب ال ﱡد ْنيَا نَفﱠ
َ َم ْن نَفﱠ
ِ ﷲُ َع ْنهُ ُكرْ بَةً ِم ْن ُك َر
ِ س ع َْن ُم ْؤ ِم ٍن ُكرْ بَةَ ِم ْن ُك َر
” َعلَ ْي ِه في ال ﱡد ْنيَا
†
ق بَنِى اِ ْس َرائِي َل َوبَ َع ْثنَا ِم ْنھُ ُم ْاثن َْى َع َش َر نَقِيبًا َوقَا َل ﷲُ اِنﱢى َم َع ُك ْم لَئِ ْن اَقَ ْمتُ ُم الصﱠل َوةَ َواَتَ ْيتُ ُم ال ﱠزكَوةَ َواَ َم ْنتُ ْم بِ ُر ُسلِى َو َع ﱠزرْ تُ ُموھُ ْم
َ َولَقَ ْد اَ َخ َذ ﷲُ ِميثَا
ض ﱠل َس َوا َء ال ﱠسبِي ِل
َ ِت تَجْ ِرى ِم ْن تَحْ تِھَا ْاالَ ْنھَا ُر فَ َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد َذل
ٍ َواَ ْق َرضْ تُ ُم ﷲَ قَرْ ضًا َح َسنًا الُ َكفﱢ َر ﱠن َع ْن ُك ْم َسيﱢئَاتِ ُك ْم َوالُ ْد ِخلَنﱠ ُك ْم َجنﱠا
َ ك ِم ْن ُك ْم فَقَ ْد
*
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1.3.

İslam Ekonomisinde Borçlu – Alacaklı İlişkisi

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurmaktadır ki; “Sadaka vermek güzel bir ibadettir.
Ancak ihtiyaçlının onurunu incitmemek için, ödünç vermek daha da güzeldir.” *
Bakara Suresi ayette ise; “Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona
mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadaka (veya zekat) saymak sizin
için daha hayırlıdır.” buyrulmaktadır(www.enfal.de/ticaretilmihali/047.htm).
Bu bağlamda bakıldığında, sıkıntıda olan bir kimseye yardım amaçlı borç vermek,
yani sıkıntısını gidermek manevi açıdan oldukça önemli bir hasene ile mükâfatlandırılmakta
ve kişiye lezzetli bir haz ve doyum yaşatmaktadır. Ancak her işte olduğu gibi, borç-alacak
ilişkisi de çeşitli sınırlama ve düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu sebeple borçlu ve alacaklı
ilişkisinden önce faiz kavramına da kısaca açıklık getirmenin yararlı olacağı kanaatini
taşımaktayız.
Bilindiği üzere faiz, ekonomik olarak üretim faktörlerinden sermayenin, üretimden
aldığı paya verilen isimdir. Ancak temel anlamda faiz, paranın kullanım değeri yani işletmek
için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri ya da nema olarak
adlandırılmaktadır. Günümüz koşulları altında faiz, sıklıkla karşılaşabileceğimiz kadar
meşrulaştırılmış bir olgudur. Özellikle kapitalist sistemin bir tezahürü olarak bankacılık
sisteminin yaygınlaşmasına paralel olarak, nüfuz alanını oldukça genişletmiştir. Özellikle
kayıtdışı ekonomiyi frenlemek maksadı ile banka kredi kartlarının yaygınlaşması sonucu faiz
kavramı oldukça meşru bir iş ve işleyiş halini almıştır. Bu sebeple günümüzde alacaklının
borçludan faiz istemesi de genel olarak çok şaşılmayan bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak çeşitli İslam ekonomistlerine göre enflasyon oranına göre oluşabilecek
artışlar faiz olarak değerlendirilmeyebilir. Mesela alınan 100 TL’lik bir borç ile kg.10 TL’den
10 kg. domates alındığını varsayalım. Ödeme zamanı geldiğinde domatesin kg. fiyatı 11 TL
olmuş ise, borçlunun borcuna karşılık 10 kg. domates karşılığı olan 110 TL vermesinde bir
sıkıntı olmadığı görüşü kabul edilebilir bir temele dayanmaktadır. Fakat burada dahi rıza ve
halis niyet söz konusu olmalıdır. Zira karz-ı hasen kavramının özünde de “sayı ile alınıp
*

ص ﱠدقُوا َخ ْي ٌر لَ ُك ْم اِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون
َ ََواِ ْن َكانَ ُذو ُعس َْر ٍة فَنَ ِظ َرةٌ اِلَى َم ْي َس َر ٍة َواَ ْن ت
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satılan şeyleri, daha sonra yerine benzerini (misli) almak üzere başkasına vermek” mantığı
bulunmaktadır. Fakat bu açıklamalar dahi, İslam âlimleri tarafından yorumlanmaya muhtaçtır.
Zira bu gibi konularda farklı bilim dallarının, birlikte çalışması ve yorum yaparken diğer
unsurları göz ardı etmemesi gerekliliği bir kez daha ön plana çıkmaktadır.
Tüm bu ifadelere ışık tutacak bir rivayete göre borçlanma öncesi şart koşulmaksızın,
ödeme sırasında hediye veya daha güzelini vermede bir sakınca görülmemiştir. Nitekim
Rasul-i Ekrem 3 yaşında bir deve ödünç almış ve ödeme zamanında daha değerli 6 yaşında
olan bir deve vermişti. Bu durum da faizin aksine aslında karşılıklı razı olma ve halis niyet
ilkesinin ne derece önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Kaldı ki, bir müşkülünüzü
gideren bir kimseye olan şükran ve minnet duyguları ile yapılan bu denli bir ödeme, faiz
kavramını yerle bir ettiği gibi, gönüllü ve tek taraflı yapılan bir unsurdur. Yine dikkat edilirse,
alacaklı borçlunun bir sıkıntısını gidermiş olmak niyeti ile daha fazlasını istememekte ve bu
hakka sahip olmamakta, ancak borçlu gönüllülük esasına dayanarak alacaklısına bir anlamda
hediye takdim etmektedir. Ancak istendiği takdirde alacaklı bunu kabul etmeyebilir.
2. GÜNÜMÜZDE BORÇ – ALACAK İLİŞKİSİ
Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, bugün borç – alacak ilişkisini düzenleyen
en net kavram şüphesiz faizdir. Bizler bu kavramı yalnızca ekonomik olarak yorumlama ve
zamanın moda kavramı ile objektif değerlendirme gafletine düşmek istemediğimizden ve
öngörülerimizi İslami öğretiler ile de paralel olarak açıklama ihtiyacına binaen, konuyu biraz
daha farklı bir şekilde ele almak niyetindeyiz. Zira objektif olan içtimai hayatı düzenleyen her
türlü kavrama Kur’an-ı Kerim’in penceresinden bakmaktır.
Faiz, konusu bir miktar paranın ödenmesinden ibaret olan borçlarda, alacaklının bu
paradan mahrum kaldığı süreye ve belli bir orana bağlı olarak hesaplanan bir karşılıktır. Olayı
yasal açıdan değerlendiren bu tanım, faizin oluşmasına neden olan iki unsur; zaman ve faiz
oranını ortaya koymaktadır. Birçok tanımda faizi, paranın kullanılma bedeli olarak görürüz.
Bu tamamen doğru değildir. Çünkü ödünç verenin (mukriz) faize hak kazanması için
borçlunun parayı kullanması şart değildir. Faizin doğumu için gerekli ve yeterli olan
alacaklının bir miktar paradan belli bir süre mahrum kalmış olmasıdır. Bir alacağın faiz
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getirmesi için, paranın mülkiyetinin borçluya geçmiş olması ve belli bir süre sonra iadesinin
şart koşulması gereklidir. Popüler ve genel olarak kabul edilen bir diğer tanımlamaya göre de,
faiz; borç verenler için bir gelir, borç alanlar için ise bir maliyettir. İslamî terminolojide faiz,
‘riba’ kavramıyla açıklanmaktadır. Şöyle ki, riba: fazlalık, ziyade, nema (artma, çoğalma)
anlamına gelir. Böylece, ödünç karşılığında alınacak fazlalık nakit olsun veya mal olsun ayırt
edilmeyerek yasak kapsamına alınmıştır. Riba, aynı zamanda haram kazanç demektir. (Uslu,
2011)
Aslında günümüz koşullarında faiz gereksinimi, genel olarak, iktisat tanımındaki eksiklik
nedeniyle kazanılmış bir hak olarak görülmektedir. Zira bilinen yüzü ile iktisat, “sınırsız insan
ihtiyaçlarını kıt kaynaklar ile karşılayan bilim” olarak tanımlanmakta ve kaynakların kıt
olduğu düşüncesi ile bu kaynaklardan birisi olan para (sermaye) vb. unsurlardan bir süre
mahrum kalınması sonucu, faizin hak edilen bir getiri olduğu düşüncesi ortaya çıkmaktadır.
İlk bakışta oldukça makul gelen bu ifadedeki, yani iktisat tanımındaki, “kıt kaynaklar”
ifadesinin değiştirilmesi ile faize gereksinimin olmadığı ve bunun meşru bir faaliyet olarak
gösterilmesinin abesle iştigal olduğu açıkça görülebilecektir. Bilindiği üzere 18.yüzyılın
sonlarında Thomas Malthus demografik gelişimin sonunda insanoğlunun bir açlık tehlikesi ile
karşı karşıya kalacağını ifade etmiştir. Fakat onun toprağı ve teknolojiyi sabit, tarım
kesiminde işbölümünü ise sınırlı kabul etmesi, bu yanlış görüşe varmasına sebep olmuştur.
Teknolojik ve üretimsel gelişmeler üzerinden iki, asır geçmesine rağmen bu tezi haklı
çıkarmamıştır.*
İslam iktisadı ise, Rezzak İsmi Celilinin bir tecellisi olarak kâinatta hiçbir varlığın aç
kalmayacağını, aksine rızkının Allah'ın taahhüdü altında olduğunu bildirir. Fakat insanların
açlıktan ölmesi yemek azlığından değil onların alışmış oldukları hayat düzeninden vazgeçmiş
olmalarıdır. Yani terki adetten neşet eden hastalıklar ölmelerinin asıl sebebidir.
İhtiyaçlar ve imkânlar arasındaki dengeyi, israfı yasaklayan, insanı gerçek ve zaruri
ihtiyaçları için çalışmaya teşvik eden, iman ve takvadır. Ancak günümüzde daha lüks bir
konfor elde etmeye yönelik bir iktisat anlayışı dünyaya hâkim olmuştur. Fakat

*

Bu ifade aslında iktşsattaki “kıt kaynaklar” bahsini destekler niteliktedir.
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unutulmamalıdır ki, israf Hâkim ismine aykırı düştüğü gibi, iktisat da onun lazımıdır. Bu
bağlamda hayat, Batıda kabul edildiğinin aksine bir mücadele değil, aksine büyük bir
yardımlaşma ile devam etmektedir. Ferdin huzursuzluğu ve saadeti, ihtiyaç ve bu ihtiyaçların
karşılanması arasındaki dengeye bağlıdır. Bu da kişinin hiç bir zorlanmaya tabii olmadığı,
insiyatifi elinde tutacağı bir iktisat düşüncesi ile mümkündür.(Topoğlu, 2011)
Bu bağlamda iktisat, nimetlere karşı bir şükür, israf ise Allah'ın nimetlerine karşı
hasaretli bir istihfaftır. Yani iktisadi mantık gereği kaynakların sınırlı olması, mübadele
imkânların ihtiyaçlara göre sınırlı olmasındandır. Eğer her fert her istediğine sahip olsaydı,
mübadele olmazdı(Nursi, 2006). Bu bağlamda, israfın her türlü kötü neticelerini önlemek için
insanlar İslami bir şuurla hareket etmeli, kanaat ve rızaya alıştırılmalıdırlar.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de defaten buyrulduğu gibi; “Faiz yiyen kimseler
(kabirlerinden) tıpkı şeytan çarpmış kimseler gibi çarpılmış olarak kalkarlar. Onların bu hali,
alışveriş de (ticaret) faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah ticareti helâl, faizi haram
kılmıştır. Bundan sonra kime rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan
kendisinindir ve işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir,
orada devamlı kalırlar. Allah faizi mahveder, sadakaları çoğaltır. Allah hiçbir günahkâr
kâfiri sevmez... Ey iman edenler, Allah'tan korkun, eğer gerçekten inanıyorsanız, faiz olarak
artakalan (ana paranın üzerindeki) miktarı almayın. Şayet bunu yapmazsanız (faize devam
ederseniz), Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Tövbe ederseniz ana sermayeniz
sizindir. Ne haksızlık edersiniz, ne de haksızlığa uğratılırsınız.”*
3. MODÜLER İKTİSADA GÖRE BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ
Çalışmamamızın başında olduğu gibi farklı platformlarda da belirttiğimiz üzere “Modüler
İktisat”, Kur’an-ı Kerim’in ekonomik açıdan tezahürlerini kendisine ilke edinmiş ve güncel
ekonomik sistemleri, İslami bir şuurla süzgecine almış olan bir iktisat doktrinidir. Bu sistemin
gelişimi ve inkişafı elbette uzun bir zaman alacaktır. Ancak bu çalışma, mevzu bahis konuyu
belirtilen esaslara dayanarak inceleme gayreti ile hareket etmektedir.

*

Bakara Suresi 275 – 279. ayetler
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Modüler iktisatta, borç ve alacak ilişkisinin temelini, İslam ekonomisi öngörüleri
oluşturmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, borçlu ve alacaklı arasında öncelikli olarak
gönüllülük esası oluşmalı, alacaklının borçlusunu olduğu kadar borçlunun alacaklısını da zor
durumda bırakmayacak şekilde hakkaniyetli davranması gerekmektedir. Bu bağlamda
alacaklının borçludan, borcunu istediği zaman talep etme hakkı saklı kalmakla birlikte, ek bir
getiri talep etmesi söz konusu değildir. Ancak yine daha önce belirttiğimiz gibi, ödünç fon,
satın alma gücü paritesi baz alınarak ya da değerli bir madene endekslenerek* işleme tabi
tutulabilir. Bu durum neticesinde kıymetli maden ya da endekse konu olan malın fiyatında
meydana gelen değişiklikler, hem alacaklının hakkını saklı tutmakta ve hem de borçlu için ek
bir maliyet oluşturmamaktadır. Meydana gelen artışlar ise, faiz kavramının tamamen dışında
bir durum oluşturmakta ve en net ifadesi ile karşılıklı taraflar arasında bir ihtilaf ya da
mağduriyet oluşturmamaktadır.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İslam’da karz yoluyla kısa vadeli ve küçük kredileri temin etmek mümkün olabilir. Kısa
vadeli ihtiyaçların esnaf, tüccar ve komşularla, hısım-akraba arasında çözümlenmesi ve
bundan bir çıkar beklenmemesi en güzel ve kalıcı bir çözümdür. Bu yolla fertler birbirine
yakınlaşır ayrıca taraflar sürekli olarak karz-ı hasen sevabına nail olurlar. İslam’da, uzun
vadeli ve büyük krediler için ise kâr ortaklığı esası getirilmiştir. Çünkü bir çıkar olmaksızın,
birinin diğerinin sermayesi ile sürekli tek taraflı kazanması hakkaniyete uygun değildir.
Özellikle kredinin miktarı büyüdükçe bunu karz-ı hasen ölçüleri içinde çözmek mümkün
olmaz. Krediye ihtiyacı olan işadamı dürüst çalışır, ortaklarını gerçek mal varlığına hissedar
yapar ve gerçek kârı paylaşmaya ya da ortakların anaparalarına eklemeye razı olursa rahat bir
şekilde ek sermaye bulabilir. Bu sayede atıl bir şekilde kasalarda, yastık altında hapsedilmiş
büyük sermaye de ekonomiye katılmış olur(Uslu, 2011).
İşte bu açıdan incelendiğinde, bankacılık sektöründe faizsiz çalışan kurumların önemi
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Zira yukarıda belirtildiği üzere kar ortaklığı üzerine kurulu
bu kurumların, uzun vadeli ve yüklü sermaye gerektiren işlerde karz-ı hasen uygulamasından
*

Ödünç verilen miktar, altın gibi kıymetli bir maden cinsinden yapılabilir ve ödeme zamanı, aynı miktarda altın
karşılığı temin edilebilir.
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daha etkin olduğu açıktır. Ancak bu kurumların günümüzde aldığı eleştiriler bağlamında
çalışma usul ve erkânlarının da tekrar gözden geçirilmesi de faydalı olacaktır.
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BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ

Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN∗
ÖZ
Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma
anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel toplumların, batının modern toplumlarına bakarak
kendini değiştirme ve geliştirme sürecidir. Bir ülkedeki modernleşmeyi incelemek çok yönlü
bir sosyo-kültürel, tarihsel bakış açısını beraberinde getirir. Tarihi yüzlerce yıllık
medeniyetlere dayanan geleneksel toplumlarda, modernleşme batıdaki kurgunun aksine;
tepeden inmeci bir modelde gerçekleşmektedir. Afganistan ve İran modernleşmeleri bu
modeli yansıtan başat örneklerdir. Bu çalışma nitel araştırma metodu kullanılarak, bahsi geçen
ülkelerin modernleşme süreçlerini aktarmayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Modernleşme, Batılılaşma, Toplum, Afganistan, İran
NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN
ABSTRACT
The concept of modernization has been the Western world, our language. This concept
is also used in the sense of westernization. Traditional societies, modern societies of the West
itself by looking at the process of change and development. Examine a country's
modernization, a multi-faceted socio-cultural, historical perspective brings. Date of traditional
societies based on the centuries-old civilization, modernization, unlike the western fiction,
top-down takes place in a model. The primary examples of this model reflects the
modernization of Afghanistan and Iran. This study aims to explain modernization processes of
the countries which mentioned by used qualitative research methods.
Key words: Modernization, Westernization, Community, Afghanistan, Iran
1. GENEL KAVRAMLAR
1.a. Modernleşme Kavramı
Her kuşak şu veya bu şekilde bir önceki kuşakla çatışma pahasına da olsa önceki
kuşakların putlarını yıkarak yenidünyalar kurmaya çalışmıştır. Bilim ve teknolojideki
gelişmelerle birlikte bir yandan insan hayatında önemli iyileşmeler meydana gelirken, öte
yandan, bir anlamda bunun bir bedeli olarak, toplumsal yıkımlarla da karşı karşıya
kalınmıştır. Özellikle son yüzyılda bilgi patlamasının yol açtığı toplumsal dönüşüm süreci, ilk
olarak Batı Avrupa toplumlarında ortaya çıkmış ve daha sonra dünyanın diğer kesimlerinde
etkili olmuştur. Batılı toplumlarda bu modernleşme süreci, içsel bir nitelik taşıyan bir süreç
olup uzun bir zaman dilimine yayılarak ve toplumsal sancılar en aza indirilerek
∗

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi, sercin.sun@izmirekonomi.edu.tr

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

gerçekleşmiştir. Batı-dışı toplumların modernleşme sürecinde önlerindeki Batı örneği
nedeniyle, “taklit ederek özgürleşme” hedeflenmiştir. Bu nedenle de, daha sonra modernleşme
sürecine giren Batı-dışı toplumlarda bu süreç, dışsal nitelikte olması ve hızlı bir şekilde
gerçekleşmesi nedeniyle daha sancılı ve yıkıcı olmuştur.
İnsanlık tarihine baktığımızda, toplumların sürekli bir değişme içinde olduklarını ve
özellikle Batı’da Aydınlanma ile bu toplumsal değişim ve gelişmenin tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar hızlı ve kapsamlı olduğunu görmekteyiz. Son derece karmaşık bir
süreç olan toplumsal değişimin kaynağında “bilgi”nin artması yer almaktadır. Bu bilgi
artışıyla birlikte, insanın kendi çevresini bütün karmaşıklığıyla anlayıp denetleme gücünün
gelişmesi çağdaş zamanların değişme sürecinde çok yaşamsal bir rol oynar. (Black,1986;s8)
Batı’da ortaya çıkan tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeler, gelenekselden
modernliğe doğru uzanan, ne zaman ve nerede biteceği bilinmeyen bir dönüşüm sürecinin
başlangıcıdır. Bu süreç, Batı’dan başlayarak dünyanın diğer bölgelerine de yayılan insanlık
tarihindeki en köklü dönüşümlere yol açan yeniden yapılanma, modernleşme, çağdaşlaşma,
sanayileşme veya laikleşme olarak da adlandırılan bir toplumsal dönüşüm sürecidir.
Günümüzün modern toplumlarını anlayabilmek için öncelikle bu toplumları ortaya
çıkaran toplumsal ve ekonomik şartları, tarihsel gelişimi çerçevesinde ele almak gerekir. 18.
yüzyılda Aydınlanma hareketi ile Avrupa, tarihinde o güne kadar bir benzeri görülmemiş
büyük dönüşümlere sahne olmuştur. Pek çok bilim adamının hemfikir olduğu bu dönüşüm
geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecidir. Bu süreçle birlikte, toplumda egemen
olan geleneksel-dinî görüşler ve kurallar yerini bilimsel, demokratik ve laik düşünce ve
düzenlemelere terk ediyordu. (Gregorian’dan akt. Hamişoğlu, 2006;s9)
Marshall Berman’a göre, modernliğin tarihî, üç evrede ele alınabilir: insanların
modern hayatı algılamaya yeni başladıkları, el yordamıyla kendilerine çarpan şeyi
anlamlandırmaya çalıştıkları ve on altıncı yüzyılın başlarından on sekizinci yüzyılın sonlarına
kadar geçen süreyi kapsayan birinci evre; 1790'ların "devrimci dalgası"yla başlayan ve büyük,
modern bir kamunun doğduğu ikinci evre; gelişmekte olan modernist dünya kültürünün sanat
ve düşünce alanlarında göz alıcı başarılar sağladığı ve modernleşme sürecinin neredeyse tüm
dünyayı kapladığı üçüncü evre. (1999;s29)
Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte, Batı düşüncesinin temelinde bilim,
ilerleme ve rasyonalite kavramları yer almaktadır. Özellikle rasyonalite kavramı doğal ve
toplumsal olgu ve olayların irdelenmesinde, bilgininin düzenlenmesinde, toplumun
yönlendirilmesinde ve gerçeğe ulaşmada akılsal ilkelerden hareket edilmesi anlamında
kullanılmaktadır.
Touraine göre, Batı’daki modernlik fikri, tamamen içsel bir modernleşme yaklaşımıyla
birbirine karışır. Bu fikir, aydınlanmış bir despotun, bir halk devriminin ya da yönetici bir
grubun eseri değil; bizzat aklın, dolayısıyla da, özellikle bilim, teknoloji ve eğitimin eseridir.
(2002;s24) Diğer bir ifadeyle, aydınlanma, insanın düşünme ve değerlendirmede din ve
geleneklere bağlı olmaktan kurtulup kendi aklı ve tecrübeleri ile kendi yaşamını aydınlatma
çabasıdır. Genellikle merkezî Batı Avrupa olan aydınlanma hareketinin en çok geliştiği yer
Fransa, İngiltere ve Almanya'dır. Dönemin aydınlarının çoğunluğu tarafından desteklenen
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aydınlanma hareketinin ortak yanı, ortaçağdan devralınan mevcut düzenin olumsuz yanları ile
hoşgörüsüzlüklerinin eleştirel bir tutumla değerlendirilerek topluma yön vereceğine inanılan
evrensel yasalarla bilimsel gelişmelerin uygulamaya konulması çabalarıdır. (Altun, 2005;s69)
1.b. Geleneksellik ve Modernleşme
Gerek günümüzde gelişmekte olan, gerekse geçmişten bu yana evrilerek modernleşen
toplumlara baktığımızda öncelikle karşımıza gücünü tarihinden, köklü kurumlarından ve
devlet geleneğinden alan yapılar gözümüze çarpar. Doğal olarak gelecekte oluşacak modern
kurum ve yapılar, temelini bu geleneksel oluşumlardan miras alacaktır. Çalışmamızın
konusunu oluşturan İran ve Afganistan gibi geleneksel toplumları anlayabilmek için öncelikle
gelenek kavramını incelemek gerekecektir.
Geniş anlamıyla gelenek kavramına baktığımızda; “gelenek”, insanların iradelerinden
ve eylemlerinden bağımsız olarak siyasal hayatı ve onun işleyiş şekillerini tayin eden, onu
idare eden, siyasal iktidarı ve toplumu kontrol eden tarihî, siyasal ve toplumsal kanunlardır.
Gelenek, ortak bir tarihsel miras, siyasal iktidarın devamlılığı, ahlaki birlik, siyasal ve
toplumsal kültür gibi temel bağlaşmaların ortak kabulünü ifade eder. Gelenek, siyasal
iktidarın toplumsal itaat alanında onanmasının tarihsel dinamiklerini gösterir. Gelenek,
toplumsal hayatta insanların ortak tercihlerini, birlik ve beraberliğin kültürel bağlarını ve
sözleşmeleri kapsar. İnsan hayatının toplumsal kurulması din, tarihsel bilinç, kültür, ırk,
yurtseverlik, aile veya soy gibi birçok temel bağlaşmadan oluşan gelenek toplumda ortak
kimlik yaratılan değerler manzumesi olarak modernleşmenin biçimini de etkiler. (Çetin,
2003;s109)
Geleneksel toplumlara gelince bu toplumlar, genel itibariyle,
• İnsan ilişkilerinin duygusal, toplumsal, özel standartlara yöneldiği,
başka kişileri kendilerine atfedilen özelliklere göre değerlendiren ve yaygın ilgilere yönelik
nitelikler taşıyan,
• Kurumların uzmanlaşmadığı, karşılıklı bağımlılıkların bulunmadığı,
insan ilişkilerinde geleneklerin, özel ilkelerin, işlevsel yaygınlığın egemen olduğu,
merkezîleşme eğilimlerinin görülmediği, pazar ve para ekonomisinin gelişmediği,
bürokrasinin oluşmadığı, ailenin ve birincil grup ilişkilerinin egemen olduğu, nüfusun
çoğunluğunun köylerde yaşadığı,
• İnsanlarının çoğunluğunun okuma yazma bilmediği, kentleşmenin görülmediği, iletişimin
gelişmediği, insanın kendisini başkalarının yerine koyma gücünün bulunmadığı ve katılımcı
olmayan,
• Bireylerin normal olarak aile, yerel topluluk ve ait oldukları işlevsel grupla ilişki içinde
bulunduğu, başkalarına, kişisel güvenliklerine destek olan tanışıklıkların kapsamına dayalı dar
bir görüş açısından bakıldığı,
• Modern milletin göstergelerinden birisi olan, vatandaşlarının büyük bir oranının çabalarını
sürekli olarak harekete geçirilmesi yeteneği göreli olarak bulunmayan, parçalı ve çoğunlukla
taklit etmek istedikleri modern güçleri üstün kılan büyük kurumlardan yoksun, birlikte
hareket etmeye yönelik davranışları, oldukça düzensiz, küçük ölçekte ve sınırlı amaçlara
yönelik olma eğilimi gösteren, toplumlardır. (Tazegül, 2005;s22-30)
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Bu yüzden de modernleşmeyi, geleneksel yapılara modern kimlikler kazandırma
olarak görme alışkanlığı yaygındır. Öte yandan birçok bilim insanı aynı zamanda
modernleşmeyi, geleneğe karşı açılmış bir savaş olarak ta tanımlar. Ancak açıkça görünen
şudur ki; modern, geleneği tümden yok saymaz, kendi iradesiyle onu dönüştürür, geliştirir.
Geleneği bir mihenk taşı gibi kabul edip, onu aşma çabasına girer. Toplumu bir arada tutan
tarihsel, dilsel, kültürel öğeleri yok saymak, yıkıcı bir sürecin içine girmek anlamına
gelecektir ve uzun ömürlü olmayacak bir modernleşme çabası olacaktır.
Bu noktada Türk modernleşme süreci, bazı Batılı bilim adamları tarafından ilgiyle
izlenmiş ve Batı-dışı bir ülkede modernleşmenin başarılı bir örneği olarak kabul edilmişti.
Osmanlı Devleti döneminde başlayan ve Cumhuriyet ile birlikte olgunlaşan Türk
modernleşme süreci, modernleşmenin evrenselliğini kanıtlar görünüyordu. Bu süreç, Batı’ya
karşı varlık mücadelesi veren ama Batı’dan ilham alan bir süreçti. Bu modernleşme sürecinin
bir diğer özelliği ise, Müslüman bir ülkede gerçekleşmiş ve diğer İslam ülkelerine de örnek
model teşkil etmiş olmasıydı.
2. AFGANİSTAN, BİR ACILI ÜLKE
Afgan modernleşme tarihî ve Afganistan’daki toplumsal değişim süreci hem Batılı bilim
adamlarının hem de Müslüman bilim adamlarının uzun süre ilgisini çekmemişti. Aslında bu
ilgisizliğin temelinde, 19. yüzyılın büyük bölümünde, Afganistan kültürel olarak İslam
dünyasının en tecrit edilmiş ve dar görüşlü bölgelerinden biri olması yatmaktaydı. Afganistan,
doğrudan ve yoğun Avrupa sömürge yönetimine maruz kalmamış ve hatta neredeyse Batı ile
uzun süre teması olmamıştı. Eğitim imkânlarının ve iletişimin olmayışı ya da çok yetersiz
oluşunun yanı sıra, ülkenin 19. yüzyılda siyasal ve kültürel tecridi Afganistan’ın tarihî ve
sosyo-ekonomik yapısı üzerinde çalışmaları neredeyse imkânsız kılmıştı. Ülkenin etnik, dilsel
ve toplumsal karmaşıklığı da sorunların diğer bir boyutuydu.Tarih ve çevre Afganistan’da
geniş bir insan ve dil farklılığı sağlamıştır. Sürekli göç ve istila süreci daha fazla etnik ve
kültürel karışım, çeşitli dinî değişim dalgaları, düzensiz nüfus artış ve azalmaları meydana
getirmiştir. Afganistan tarihî, farklı etnik kökenlere ve inançlara sahip olan çok sayıda
topluluğun yaşadıkları bu topraklar üzerinde bir millî devlet kurulması hikâyesini ve bölgede
mücadele eden büyük yayılmacı ve emperyalist güçlerle olan ilişkilerini anlatmaktadır.
Bölgedeki bu emperyal güçlerin zorlamasıyla oluşan sınırların yarattığı sorunların yanı sıra,
aslında daha da önemli olan, bağımsız veya yarı bağımsız etnik ve dilsel toplulukların çok
sayıda olmasının neden olduğu Afganistan’ın birliğinin sağlanamaması sorunudur.
(Hamişoğlu, 2006;s66)
İran platosu, Orta Asya bozkırları ve Himalaya dağ silsilesinin kuzeybatı köşesinin
kesiştiği bir geçiş bölgesinde yer alan Afganistan, Asya’nın en önemli üç medeniyeti olan
Hind, Çin ve İran-İslam medeniyetlerinin ortak etkilerine maruz kalmıştır. Başta Türk-Moğol
imparatorlukları olmak üzere, ülke bir dizi imparatorluğa dâhil edilmiş, göçler ve istilalara
sahne olmuştur Bu bölgeden geçen pek çok halk, bölgede kalarak veya pek çok izler bırakarak
geçmiştir. Bu açıdan, devlet kurma ve millî birliği sağlama sorunları, başarısızlıktan sorumlu
olduğu iddia edilen Afgan toplumunun kendine özgü ihtilaflı ve parçalı yapısının ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Fiziksel ve çevresel etkenler güçlü ve modern bir siyasi sistem
oluşturmak için yapılan girişimlere engel oluşturmuştur. Öte yandan bu etkenler, etnik ve
kültürel çeşitlilik içinde güçlü bir özgürlük duygusu yaratarak Afgan yaşamının karakterinde
silinemez izler bırakmıştır. ( Newell’dan akt. Hamişoğlu, 2006;s68)
4
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Bu farklı etnik ve dinî grupların oluşturduğu Afgan toplumunun tarihine baktığımızda
dikkat çeken en önemli özellik, bunun bir işgaller tarihî ve kan davaları, suikastlar ve
katliamlar, kabileler arası mücadeleler, hanedanlık kavgaları,yani iç savaşlar tarihî olduğu
görülecektir. Roy’un ifade ettiği gibi; “her ne kadar bir Afgan Milleti olmasa da tarihinin
incelenmesi gereken bir Afgan Devleti mevcuttur.” ( İA (MEB) Efganistan maddesi, 1977;
s133)
2.a. Milli Uyanış (1901-1919)
Emir Abdurrahman, Afganistan’da tahta çıkmanın tarihsel sorunlarının açık bir şekilde
farkındaydı ve kendi ölümünden sonra yumuşak bir geçiş sağlamak öncelikle bir varis
belirlemekten özellikle kaçındı, fakat kargaşa olmaksızın tahta çıkan ilk hükümdar olan büyük
oğlu Habibullah’ı eğitti ve taht için hazırladı. 315 Emir Abdurrahman, 1 Ekim 1901’de öldü.
Afgan tarihinde nadiren gerçekleşen bir olay oldu ve Abdurrahman’ın en büyük oğlu ve yakın
sırdaşı olan Habibullah, Abdurrahman’ın çok sayıda karısı, cariyesi ve çocukları olmasına
rağmen, geleneksel kardeş kavgası olmaksızın tahta geçti. Emir Abdurrahman, oğlu
Habibullah’a sağlam bir devlet bıraktı. Habibullah’ın sağladığı barış ortamı ondan önce ve
sonra Afgan tarihinde görülmemiş bir olaydı. Emir Habibullah Han’ın devri (1901-1919),
babasının oluşturduğu politikaların devamlı genişlediği bir dönemdi. ( Korkmaz, 2002;s:42)
Dinî yapılanmadaki olumlu tutumuna rağmen Emir Habibullah, 1907’de İngiliz
Hindistan’a yaptığı resmî ziyaret sonrasında çelişkiye düşmüştür. Bu ziyaret çok büyük bir
başarıydı ve Emir gördüklerinden o kadar etkilenmişti ki Afganistan’ın reform ve gelişmeye
ihtiyacı olduğu kanaatine vardı. Habibullah Han’ın Afganistan’a yaptığı en önemli katkı,
babası Abdurrahman tarafından sürgüne gönderilen ve bazıları Osmanlı İmparatorluğu’nda ve
Hindistan’da yaşayan, Peşaver serdarları olarak bilinen tanınmış Afganlı ailelerin dönmesine
izin vermesidir. Bunların arasında ulusal politikada önemli rol oynayan iki aile vardı:
Tarzi’ler ve daha sonra Musahiban’lar. Özellikle Afganistan’ın tanınmış şairlerinden Gulam
Muhammed Tarzi’nin oğlu Mahmud Beg Tarzi’nin dönüşü, Afgan modernleşme tarihindeki
dönüm noktalarından birisidir. Çünkü, Mahmud Beg Tarzi, hem Habibullah Han hem de
Amanullah Han dönemlerinde, Afganistan’ın modernleşmesinin kavramsal temellerini
oluşturacaktır. Tarzi, Avrupa felsefesinin yanı sıra reformist ve pan-İslamcı düşünceler ile
Osmanlı’daki milliyetçilik ve modernleşme hareketlerine tanık oldu ve Genç Türklerin
düşüncelerinden etkilendi. Hükümdarlığının ilk yıllarında Emir Habibullah Tarzi’nin eğitim,
iletişim ve ekonominin modernleştirilmesine önem verilmesine ilişkin düşüncelerine son
derece sıcak bakmıştır. ( Hamişoğlu, 2006; s.154)
Afgan modernleşme tarihinde önemli gelişmelerin oluşumuna katkıda bulunacak
onbeş günlük Sirac-ül EkberAfganiyah (Afganistan’ın Haber Işığı) gazetesinin
yayınlanmasına bu dönemde izin verildi. Tarzi’nin gazetesi iki ana konu üzerinde
yoğunlaşmıştı; modernleşme ve sömürgecilik karşıtlığı. Afgan toplumuna dünyadaki
gelişmelerden haberler vermenin yanı sıra, Afgan milliyetçiliğinin yapısı ve amaçlarını
belirlemek ve ülkenin hedeflenen sosyo-ekonomik dönüşümünün kuramsal temelini sağlamak
işlevini de üstlendi. Sömürge karşıtı düşünce ve hareketlerin ortaya çıktığı bu dönemde,
Afgan aydınları ve halkının bu gelişmelerden ne kadar etkilendiği ve kendi kaderini tayin
etme isteğinin ne kadar güçlü olduğunu tespit etmenin son derece zor olduğunu ifade etmek
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gerekir. Komşuları dâhil gelişmiş ülkelerle temastan kaçınan ve tecrit edilmiş bir şekilde
varlığını sürdüren Afganistan’ın doğal olarak gelişen dünyadaki yeniliklere yönelişinin çok
yavaş olması kaçınılmazdı.
Tarzi ve gazetesi Sirac-ül Ekber’in katkılarıyla öncelikle Emir Habibullah, başta
Avrupa olmak üzere dünyadaki olaylar ve fikri hareketlerden haberdar olmaya başlamış,
Japon Modernleşmesi, Japon-Rus Savaşı (1905), Türk-İtalyan Savaşı (1911), Balkan Savaşı
(1911-12) ve bu savaşlarla birlikte Müslümanlar arasında dayanışma fikri Afganlıların
gündemine oturmuştur. Birinci Dünya Savaşı ise Afganistan’ın siyasi düşünce yapısında hem
modernistler hem de gelenekçiler üzerinde çok fazla etki yaratmış, Afgan millî uyanışında
önemli bir rol oynamıştır. ( Ertürk, 1996; s.81)
Afgan toplumu, Sünni Müslümanların ruhani lideri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun
kendi geleneklerini reddetmeden "Batılı bilimleri kullanması"ndan etkilenmişlerdi, ki bu da
Türk sistemini Afganistan için uygun bir model kılıyordu. Türk müfredatı, giderek
benimseniyordu ve belli sayıda Türk eğitmen tutulmuştu. Fransız Lisesi’ni örnek alarak ilk
laik okul olan (erkekler için) Habibiye Okulu 1904’te kuruldu. Başlangıçta, dört yıllık bir
müfredatı olan okul, geleneksel derslerin yanında matematik, coğrafya, beden eğitimi,
İngilizce ve Urdu dilleri eğitimi verdi. Sonraları, eğitim, fizik, kimya, botanik, zooloji, resim,
çizim, tarih ve sağlık dersleri de eklendi. Afganca ve Türkçe dersleri, İngilizce ve Urduca
kadar, resmen teşvik edildi. Emir'in emriyle, Afganistan’daki ilk halk kütüphanesi anlamında
olan, okul içinde mütevazı bir kütüphane kuruldu. ( Korkmaz, 2002;s.122)
Ayrıca, Emir Habibullah, birtakım Afgan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için
onları Avrupa’ya göndermeyi planladı, fakat içerideki muhalefet ve Birinci Dünya Savaşı’nın
patlak vermesi onun bu girişimine engel oldu. 1917 yılında planı tekrar gözden geçirdi ve bazı
Habibiye mezunlarını tıp ve mühendislik okumaları için Avrupa’ya ya da Amerika’ya
göndermeye niyetlendi ne yazık ki, düşüncesini gerçekleştiremeden suikasta kurban gitti.
Bütün olumsuz eleştirilere rağmen bu okullar, Afgan seçkinlerinin oğullarına, modern
devletinin gerekleriyle kısmen uyum içinde olan bir eğitim temeli vermeye başlamıştı. Ayrıca
bu okullar Afganistan’ın geleneksel kabile toplumu ve taşrasıyla yeni oluşan batılılaşmış kent
seçkinleri arasındaki toplumsal bölünmenin başlangıcını teşkil etmekteydi.
İngiliz-Rus anlaşması, Afganistan’daki modernleşme politikasının yönünü ve yapısını
son derece etkilemiştir. Bu Afganistan ordusunu, ekonomisini ve siyasi yapısını
güçlendirmeyi amaçlayanların konumunu güçlendirmiştir. Aynı zamanda Afgan iktidar
elitlerinin yabancı yatırım ve imtiyazlarına ilişkin geleneksel endişelerini körüklemiş, bu
modernleşme sürecinin gelişimini yavaşlatmış ve niteliğini bozmuştur. Bu arada, Japon-Rus
savaşını takip eden İran, Genç Türk ve Çin devrimleri ve İngiliz-Rus anlaşmasının sonucunda,
Afganistan’da 1907-1909 yıllarında, kısa süreli de olsa, bir anayasal hareketin (Meşrutiyet
Hareketi) geliştiğini görmekteyiz. Siyasal gelişmeler doğrultusunda reform ve
modernleşmenin hızlandırılmasını ümit eden ve bazı ulemanın ve kabile reislerinin destek
verdiği, Genç Afganlar arasındaki militan bir azınlık kabile temelinden ziyade millî temelde
oluşturulan anayasal bir meclisin kurulmasını istemiş ve Emir’e hitaben bir imza kampanyası
düzenlemiştir. Fakat Emir bu hareketi derhal bastırmış ve meclisi daha ılımlı bir kanada
devretmiştir. ( Mc Neill, 2005; s.75)
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2.b. Afganistan – Osmanlı yakınlaşması ve 1. Dünya savaşı
Savaşlar nedeniyle çok zor duruma düşen ve ayrılıkçı akımlarla karşı karşıya kalan
Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden eski gücünü elde etmesine ve durumunun
iyileştirilmesine diğer bir ifadeyle, milliyetçi akımların büyümesini kontrol etmeye yönelik
olarak Genç Türklerin girişimleri Müslüman dünyasına ilham vermiştir. Genç Türk
hareketinin lideri olan Enver Paşa, İslam’ın lideri ve İslam dünyasının kurtuluş umudu olarak
Afganistan ve Hindistan Müslümanlarının kalbinde taht kurmuştu. Bu nedenle, Afgan
modernistler, Osmanlı İmparatorluğu’nun savunmasına önem verdiklerini açık bir şekilde
ortaya koydular. Osmanlı Devleti, sadece İslam dünyasının “Avrupa’ya açılan penceresi”
değil aynı zamanda Müslüman dünyasının lideri ve İslam’ın kutsal mekanlarının tahtıydı;
İslam modernizminin ve reformunun kalesi, Müslümanların tek önemli askerî gücüne ve
modern medeniyetin üstünlüklerine sahip olan ülkesi idi. Bütün İslam dünyasının bir
dönüşüm ümidi olarak görülen Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine yönelik Avrupa
müdahaleleri, Afgan modernistleri tarafından, İslam dünyasının maddi ve manevi yeniden
doğuşunu kasıtlı engelleme girişimi olarak yorumlandı. Bu nedenle sömürge yönetimi altında
bulunmayan Müslüman ülkelerden biri olan Afganistan, İslam’ın kalesini savunmak ve kendi
varlığını sürdürmek için modernleşmek zorundaydı. Böylece Emir Habibullah döneminde,
Afganistan’da Pan-İslamcı düşüncelerle birlikte, Türk etkisi de yayılmaya başladı.
( Gregorian’dan akt. Hamişoğlu, 2006; s. 161)
Arap isyanları ve İngilizlerle işbirliği yapmaları Pan-İslamcılığın gelişimini olumsuz
olarak etkiledi. Bunlara rağmen Afgan toplumu, Birinci Dünya Savaşı süresince Osmanlı’ya
yönelik desteğinden vazgeçmedi. Ancak Emir tüm politik baskılara rağmen savaşta
tarafsızlığını korumuştur. Emir 1. Dünya savaşındaki tarafsız tutumuyla her ne kadar
ülkesinin çıkarlarına hizmet etmiş gibi gözükse de, aynı zamanda İngiltere’nin çıkarlarına
hizmet etmiş idi. Tabi tüm bu sadakati karşısında talebi Afganistan’ın iç ve dış işlerinde tam
bağımsızlığı oldu. Ancak İngilizler bu talebi kabul etmeyerek durumu bir müzakere sürecine
yaymayı uygun gördüler. Durum böyle olunca hem Afgan Milliyetçileri hem de cihat ilan
edilmesine karşın savaşa girmemiş olmanın üzüntüsünü yaşayan mollalar grubu Emir’e karşı
olan muhalefeti daha da arttırdı. Büyük miktarda paralar, maiyeti ve ailesi tarafından harcandı
ve harcamaları karşılamak için çeşitli yeni vergiler konuldu ve toplandı. Vergi toplama,
devletin başlıca görevi oldu ve yozlaşma, rüşvet, haraç ve dolandırıcılık için uygun bahane
sağladı. Yaklaşık altı yüz Hazara ailesi İran’a kaçmaya teşebbüs etti ve yoksulluk, açlık ve
ülkenin pek çok kesiminde köylülerin topraklarını kaybetmesi birbirini takip etti. 21 Şubat
1919’da savaşın hemen ardından, Emir Habibullah, bütün grupların ortak bir komplosu gibi
görünen suikasta kurban gitti.
2.c. Değerlendirme
Afganistan’daki dönüşüm süreci iktidar kavgalarının durulmasıyla başlamıştır. Taht
kavgalarının sona erdiği dönem hem Emir’in yurt dışı gezileriyle hem de sürgünden
dönmesine izin verilen aydınların getirdikleri düşüncelerle modernleşme rüzgarlarının
esmesine sahne olmuştur. Emir’in kişiliği, dönem içerisinde ki pan- İslamcı ve milliyetçi
düşünce akımları Afganistan’ın bağımsızlık yolunda ilerlemesinin en önemli kilometre
taşlarıdır. Açık fikirli, değişime uyumlu Emir, teknolojiye duyduğu merak ve modern bir
Afganistan yönetme arzusu ile türlü yeniliklerin gelişmesine öncülük etmiştir. Telefon
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hatlarından, yol yapımına, ilk otomobilin getirtilmesinden, fotoğrafçılığa kadar birçok yenilik,
halkın olmasa bile elit kesimlerin hayatına girmiştir. Bu elit kesimin içinden Genç Türkler
grubuna öykünen Genç Afganlar oluşumu doğmuştur. Asiller ve aydınların oluşturduğu bu
grup ileride modernleşme düşüncesinin ve bağımsızlık fikrinin teorileşmesini
sağlayacaklardır. Bu oluşum ne modern anlamda bir siyasi parti gibi faaliyet gösteriyordu, ne
de tanımlanabilir bir örgütlü yapısı vardı. Onları aydınlar kulübü olarak tanımlamak yeterli
olacaktır. Afgan seçkinleri arasında yeni oluşan reformcu duyarlılık, ne bölgede artan gelişme
dürtüsünden ayrılmış, ne de Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından etkilenmişti. Aslında,
Mustafa Kemal’in liderliğindeki Türk Devrimi ve Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevik
Devrimi gibi savaşı takip eden çok önemli olaylar, Afgan milliyetçi reformcular için
oyalanmadan ziyade daha sonrası için teşvik sağladı. ( Dağpınar, 1982; Eylül sayısı)
2. d. Bağımsızlık ve Modernleşme (1919-1929)
Suikast sonucu ölen babasının yerine geçen Amanullah reformcu bir çizgideydi.
Amanullah’ın taç giyme töreninin yapıldığı 28 Şubat 1919’da halka yaptığı ilk konuşmada,
“asil Afgan milletine Krallık tacını kendi başına giydirdikleri” için minnettarlığını ifade etti;
“Saygınlığını gerçekleştirmede mağrur bir millet! Benim büyük halkımın bu tacı başıma
geçirdiği şu dakikada, tacı ve tahtı ancak, planlarımı ve amaçlarımı gerçekleştirmede, beni
desteklemeniz kaydıyla kabul ettiğimi yüksek sesle ilan ediyorum. Size düşüncelerimi daha
önce açıkladım ve şimdi bunların sadece en önemlilerini tekrar edeceğim:
1. Afganistan özgür ve bağımsız olmak zorundadır; tüm diğer egemen devletlerin sahip
olduğu bütün haklara sahip olmalıdır.
2. Şehit olan babamın kanını yerde bırakmamak için var gücünüzle bana yardım edin.
3. Vatandaşlarımız özgürleşmelidir, kimse baskı ve zorbalığa maruz kalmamalıdır. Sadece
kanunlar geçerli olmalıdır.” Yeni Kral, hiç zaman yitirmeden idari reformları başlattı ve
Abdül Kuddus Han’ın Başbakan ve Mahmud Tarzi’nin Dışişleri Bakanı olduğu bir kabine
kurdu. 3. Afgan- İngiliz savaşıyla Afganistan birinci mesele olarak gördüğü bağımsızlığını
kazandı.(8/Ağustos/1919). (Gregorian’dan akt. Hamişoğlu, 2006; s. 204)
Aynı dönemde Kral, Pan- İslamcı politikayı Batıya karşı modernleşmenin temel
kültürel öğesi olarak kullanırken, ulema sınıfı İslamiyet’i şeriat kanunlarının uygulanacağı bir
ülke modeli olarak savunuyor ve Batılılaşmak anlamına gelen modernleşmeyi kökten
reddediyordu.
2.e. Dönemin Yenilikleri
Emir Amanullah’ın dokuz yıllık saltanatı en önemli reformların yapıldığı dönemdir.
Bağımsızlık ve modernleşmeyi birbirinden ayrılmaz bir ikili olarak görmüştür. Şüphesiz,
öncelikle reformlar, gücün daha fazla merkezîleşmesi ve doğrudan yönetimin daha etkin
olması için tasarlanmıştı; hükümdar, düzen ve istikrarın korunmasını ciddi derecede
aksatmaksızın, istenilen değişiklikleri başlatıp yürütme yetkisine sahip olacaktı. Fakat uzun
vadede amaç, reformları, hukukun egemenliği ile Batı demokrasisindeki kuvvetler ayrımı
düşüncesine ve denetim ve dengeye dayalı, yöneten ile yönetilenin hak ve yükümlülüklerinin
yasal-rasyonel çerçevede tanımlanıp korunduğu, bütünüyle kendi ayaklarının üzerinde
duracak olgunluğa erişmiş anayasal monarşik bir yönetim sisteminin gelişmesini sağlayacak
biçimde kurumsallaştırmaktı. Bu kapsamda, Amanullah Han, merkezî otoriteyi güçlendirmek
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için, dedesi Abdurrahman Han gibi, dinî gerekçeler göstermedi. Yönetici olarak iktidarının
kaynağının meşruluğunu, tam bağımsızlığın elde edilmesi gibi, tamamıyla milliyetçi
gerekçelere dayandırdı. Aslında, bu laik nitelikli bir yaklaşımdı ve Afgan tarihinde bu tür bir
yönetim anlayışı ilk defa ortaya konulmuştu. ( Saikal, 1999, s.14)
Amanullah kendini “devrimci” olarak tanımladı. Tüm reformlarının bilinçli bir şekilde
Afgan halkını yeni topluma dönüştürmek olduğunu savundu. Bu reformlar, üç aşamada
gerçekleşti: 1919-1923 arasında Afgan tarihinde bir devrim oluşturan bir dizi siyasal, hukuki
ve yargısal girişimlerin yapıldığı dönem; ikincisi kabaca 1924-1928 arasında süren
Amanullah’ın reformlarının hızını yavaşlatmaya zorlayan kabilelerin ayaklanması sonucunda,
1924 yılındaki Host İsyanı ile geri adım atılması dönemi; ve son aşama, Emir tarafından
Avrupa’ya yapılan aydınlanma gezisini takiben önceki yeniliklerin canlandırılması dönemidir.
Emir, 1928’de Afganistan’a döndüğünde gezi sırasında gördüklerinden çok etkilenmişti ve
adeta ülkesinin geri kalmışlığının verdiği utanç duygu ve düşünceleriyle, hızlı fakat pervasız
bir dizi yenilikleri ısrarla gerçekleştirmeye karar verdi. Fakat, bu süreci sonuçlandıramadan
altı ay içinde tahttan indirildi ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. (www.tarihiarkaplan.com)
Amanullah Han’ın ülkeye en büyük katkısı şüphesiz eğitim alanındadır, kız çocukları
için devlet okulu açılması, ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi, meslek eğitim kurumlarının
kurulması ve eğitimde modern bir sistem bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kadınlara
evlilik, boşanma ve miras’ta neredeyse erkeklerle eşit haklar verilmesi ve yargıdaki bir takım
düzenlemeler yine bu dönemin reform hareketlerindendir. Hatta gelenekselleri çileden çıkaran
kadınlara eşlerini seçme hakkı yine Amanullah Han devrimlerindendir. Basın alanında yeni
gazeteler ve kadın dergileri kurulmuştur. Fransız ve Türk uzmanların yardımıyla yeni bir
anayasa hazırlanmıştır. Aslında 1923 Afgan Anayasası , Türk Teşkilat-i Esasiye Kanununun
bir modelidir.
Ancak tüm bu reformlar mollalarla, Kral’ın arasında büyük gerginliklere neden oldu.
Kral zamanının çok ötesindeki kişiliğiyle acele ederek yaptığı yenilikleri halka tam olarak
benimsetemedi. Bu durum Kralın otoritesinin zayıflığı olarak yorumlandı. Suç oranlarında
artış meydana geldi. Kral ve eşinin bu nazik dönemde yapmış olduğu uzun Avrupa seyahati
bu dönemin sonunu hazırladı. Kraliçenin bilinmeyen eller tarafından resepsiyonlardaki açık
ve tuvaletli fotoğrafları halkla dağıtıldı, özel hayatlarının İslam’a aykırı olduğu yüksek sesle
dillendirilmeye başladı. Kral’ın iyi niyetli ve ateşli devrim konuşmaları halk tarafından
ilgisizlikle karşılandı, halkın büyüyen öfkesi mollalar tarafından kışkırtılmaya devam edildi.
Genel olarak Batı’nın, özel olarak da Atatürk’ün liderliğindeki Türkiye’nin ilerleyişinden
derinden etkilenen ve uluslararası alanda gördüğü kabulden de cesaret alan Amanullah, yurda
döndüğünde, reformlarının en yoğun aşamasına geçmiştir. Bu aşama, sadece hâlihazırdaki
yapısal reformları pekiştirip yaymak için değil, aynı zamanda kadınların statüsünü geliştirmek
ve Atatürk’ün Türkiye’de yaptığı gibi, insanların kılık kıyafetinde sembolik değişiklikler
sağlamak için toptan bir modernleşmeyi hedef edinmişti. Ancak sabırsızlık ve yapılanların
geri dönümünün incelenmemesi ve uygulamaların yüzeysel kalması toplumdaki isteksizliği ve
tepkileri arttırdı. ( Hamişoğlu, 2006, s. 250-271)
Sonuç olarak muhalif mollalar ve merkezi otorite istemeyen kabileler güçlerini
birleştirerek reform hareketlerinin başarılı ve kalıcı olmasını önlemişlerdir. Afgan halkının bu
tutumu birçok sosyolog tarafından ileride çalışma konusu olarak kullanılmıştır. Amanullah
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Han elindeki gücü gerekli şekilde kullanamamış ve Afgan devrimi başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Gerekli finansal gücün olmayışı, merkezi ordunun güçsüzlüğü, kitlesel bir
halk desteği alamaması, ülkenin sosyo-ekonomik alt yapısını değiştirmeden dini kabilelerin
etkisini azaltamayışı bu başarısızlığın başlıca nedenleridir. Afganistan iç karışıklıklara sahne
olurken, modernleşme rüyası da bu vesileyle bitmiş olacaktır.
3. İRAN, BİNLERCE YILLIK MEDENİYET
Bilinen bir gerçek şudur ki; ülkelerin ilerlemelerinde, kalkınmalarında en önemli rol
iyi bir lidere ve ona destek sağlayan bir halka düşmektedir. Farklı tarihî koşullar ve ideolojik
tutumları olmakla birlikte toplum desteğini elde eden örnekler açısından 1917 Rus Devriminin
siyasi lideri Lenin ve 1919-1922 Türk Kurtuluş Savaşını gerçekleştiren Atatürk toplum
desteğini arkalarında bulan liderlerdir.
İran bağlamında ise Rıza Şahın hem güven hem de karizmasının biçimlenmesi farklı
tarihî koşullarda gerçekleşmiştir. Rıza Şahın karizması süreç içinde oluşturulurken köklü bir
geçmiş ve tarihî bağlar kurgulanarak iktidarı meşrulaştırılmıştır. Tarihî bir kaos yaşayan İran
toplumunun nezdinde bu kaosa son veren, birlik ve bütünlüğü sağlayan lider olarak Rıza Şah
farklı bir kahraman olmuş; İran aydın ve toplumunun otokratik lider arayışının sonucu
Şehinşah-i İran ve Pehlevi hanedanını kurarak/ kurması istenerek meşrutî bir şahlık rejimi
tesis etmiştir. Ancak gerek Atatürk gerekse Rıza Şah, meslek olarak asker kökenli ve ordu
içinde güven kazanmış olmalarının avantajını kullanarak, ordu desteğini sürekli arkalarında
hissetmişlerdir. Aynı zamanda her iki lider de, yaşadıkları tarihi dönemeçte, güçlü milliyetçi
düşüncenin ve bu milliyetçiliği etkin kılan laikleşme ve batılılaşmanın ideolojik etkisi altında
kalmışlardır. Milliyetçi, laik ve Batılılaşmacı ideolojik tutumları her iki liderin siyasal/
toplumsal mühendisliklerinde temel yaklaşımları olmuş; tüm modernleşmeci atılımlarında
belirgin olarak hissedilmiştir. Siyasal kişilik, karizmanın güveni, ordu gücü, seküler/laik,
milliyetçi ve Batılılaşma yanlısı tutumlara bağlı olarak gerçekleşen modernleşme süreci devlet
merkezli bir toplumsal dönüşümü hedeflemiştir. Uzun erimli toplumsal eğitim ve ikna
sürecinden çok siyasal güce dayalı yasal düzenleme ve kurumlaşma belirleyici olmuş;
toplumsal örnek olarak lider ve çevresinin gündelik yaşamları ve görünürlüklerinin yanı sıra
kategorik numuneler (gençlik, eğitimli kadın, memuriyet) öne çıkarılmıştır. Karizmatik
liderlere bağlı olarak millî meclis tesisinin ve varlığını sürdürmesinin istenmesinde çıkarılan
kanunların ve kurulan kurumların yaşatılması önemli bir uğraş olmuştur. Genel modernleşme
bağlamından bakılarak denilebilir ki Atatürk ve Rıza Şahın modernleşme atılımları,
modernleşmenin sonradan uydurulmuş kuramının keskin sınırlarından değil de, tarihî sürecin
ortaya çıkardığı imkânların kullanılarak sonuç almaya gidilmesini üretmiştir. (Ansari, 2003;
s.21)
İran’da 1906 Meşrutiyeti ile birlikte ortaya çıkan anayasa ve meclis olgusu, Osmanlı
örneğine nazaran, anayasanın sıklıkla suiistimal edilme, yürürlükten kaldırılma tehdidine;
meclisinin çoğu zaman kapatılma ve işlevsizleştirilmesine rağmen varolduğu müddetçe
yönetenlerin keyfiliğine ve yabancı güçlerin müdahalesine sürekli karşı çıkmış ve ülke
çıkarları olduğunda millî tutumunu sergilemiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren İran
siyasetinin önemli bir unsuru olan Şiî ulemanın meclis içi ve dışı temsilcileri, büyük toprak
sahipleri, tüccarlar bile ülke çıkarları söz konusu olduğunda laik aydınlarla aynı safta yer
almışlardır. (Metin, 2006; s.29)
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Gerek Osmanlı/ Türk gerekse İran modernleşmeci- milliyetçi hareketlerinin hem
muhalefette hem de iktidarda kongre veya meclis toplamayı önemsemeleri 20. yüzyılın
başından itibaren geçirdikleri siyasal dönüşümle ilgili olduğu kadar uğruna uzun mücadeleler
verdikleri idealleriyle de uyumludur. Rıza Hanı ortaya çıkaran İngiliz tercihi ve Kazak
Tugayının dönüşümü olmasına rağmen Rıza Hanın siyasal yönelimi ve İran politik ikliminin
ona sunduğu imkânlar 1906 sonrası siyasal, toplumsal, kültürel ve entelektüel gelişimin
boyutlarıyla bağlantılıdır. 1921 Şubatının ortasında yürüyüşe geçen Rıza Han, Tahran’daki
Şah ve hükümetin tüm caydırma teşebbüslerine (ki burada İngilizler Rıza Han yanında açıkça
yer almıştır) rağmen 20 Şubatta Tahran varoşlarında ve 21 Şubatta da Tahran’da tüm kontrolü
sağlamışlardır.(Lapidus, 1996; s. 71)
3.a. 19. Yüzyılın Başında İran: Devlet ve Toplumun Genel Görünümü
İran devlet geleneği ve yönetim biçimi, coğrafyanın oluşturduğu farklı etnik, dinî ve
kültürel topluluklardan dolayı, etnik ve dinî güçler ittifakına dayalıdır. 1501 yılında Şah I.
İsmail’in kendi şahlığını ilân etmesi, o zamana kadar “Şeyh” olan atalarının aksine, dünyevî
güce, aynı zamanda dinî ve kültürel motiflere dayanması geçmiş İran tarih tecrübesinin
uzantısıdır. Ancak onun zamanından başlayarak yaşanan siyasî tecrübeler, devletin merkezî
gücünün tesisinde, din ve kültürün yanında, başka yapıların da oluşturulması gerektiğini
ortaya çıkarmıştır.
İran’ın toplumsal yapısının 20. yüzyılın ilk yarsına kadar olan dönemde en önemli
özelliği olan yarı yarıya yerleşik ve göçebe unsurlardan oluşması ve göçebelerin kendi
içlerinde güçlü klan dayanışması göçebe unsurların İran iç siyasetinin önemli aktörleri
olmalarını sağlamıştır. Rusya ve İngiltere’nin İran’ın iç ve dış politikasında 19. yüzyıl
ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar özel bir yeri vardır ve bu güçler sık sık siyasî ve
askerî müdahalelerde bulunmuşlardır. 1907’de, I. ve II. Dünya savaşları sırasında bu güçlerin
işgaline uğrayan İran’da siyasî gücü ellerinde bulunduranlar Rus ve İngiliz taleplerini
karşılamak zorunda kalmışlardır. İran’ın stratejik konumu ve daha sonra bulunan petrol bunda
önemli rol oynamıştır. İran’da, tarih boyunca coğrafî yapısının ona sunduğu şart ve imkânlar
dahilinde, farklı üretim ilişkilerine bağlı olarak toplumsal yapının şekillendiği görülür. Öyle ki
coğrafyanın farklı iklimlere dayalı bölgeler oluşturması üretim ilişkilerini de
biçimlendirmiştir. Tarih içinde Doğu-Batı ticaretinin geçiş yolu üzerinde olması şehir
hayatının ve buna bağlı esnaf, tüccar ve hizmet sektörlerinin gelişmesine yol açmıştır.
(tr.wikipedia.org/wiki/İran)
3.b. İran’ın Modernleşme Tarihi
İran’da 1830’larda ortaya çıkan ve İran tarihinde önemli bir yeri olan Babilik
Hareketinin, dönemine göre oldukça radikal olan, laiklik, sosyal adalet, din, vicdan ve
düşünce özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği ve kadının sosyal hayatta görünürlüğü gibi konularda,
İslâm içinde başka biçimlerde hep var olan tartışmaları yaptığı görülmektedir.
İran ve Türk modernleşmesinin yürütücü aktörleri olan aydınların karşılaştıkları zihnî
problemlerden biri de kültürel iklimin sunduğu geriliktir. Bu iki ülkenin aydınlarının, Rus ve
Japon aydınlarının aksine, Batı düşünce dünyasıyla derinlemesine tanışıklıkları 19. yüzyılın
son çeyreği hatta 20. yüzyılın başına kadar uzanır. Bu tarihî gecikmenin İran ve Türk
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devletlerinin siyasal güçlerinin tükenişi ve Batı emperyalizminin etkisine bağlı olarak
geleneksel toplumsal yapının çözülmesi ile aynı zamanda gerçekleşmesi, Türk ve İran
aydınlarını acil kurtuluş reçeteleri hazırlamaya itmiştir. İyi niyetli ancak sığ Batılı
düşüncelerinin etkisi altındaki Türk ve İran aydınları ancak Atatürk ve Rıza Han gibi
yetenekli oldukları kadar kendi toplumlarını tanıyan devlet adamlarının liderliğinde olumlu
şeyler yapabilmişlerdir. (Belge, 2002; s. 45)
Şüphesiz modernleşme gerek Türkiye’de gerekse İran’da bir siyasal tercih olarak
ortaya çıkmıştır. Modernliğin Batı’da kendini biçimlendirdikten, toplumsal pratikleri hayata
geçirdikten ve bir yaşam kültürü ortaya koyduktan çok sonra kendini gösteren Türk ve İran
modernleşme çabaları, farklı bir tarihî sürecin yaşandığı, güçlü geleneksel kültür kodlarının
varolduğu ve siyasal bağlılığın ferdi silikleştirdiği bir ortamda başlamıştır. Türk ve İran
modernleşmeleri birey, toplum ve devlet üzerinde gerçekleşen değişim süreçleri olarak siyasal
olayların belirlediği bir yol haritasına sahiptir. Kültür değişiminin esas olduğu ancak buna
bağlı olarak modernleşmenin devlet tarafından talep edildiği, devletin birey ve toplumu
dönüştürmeyi üstlenerek tepeden inmeci tavır sergilediği görülür. Kendi imkânları ile
modernleşmeyi gerçekleştirmeyi savunan Türk ve İran modernleştirmeci elitleri seküler
toplum, liberal birey ve laik devlet özlemlerini çağı yakalama ülküsü ile dile getirmişlerdir.
Rıza Han’ın 1921’deki darbesini, 1926’da Pehlevî hanedanını kurmasını ve bağımsız
İran fikrini destekleyen Şiî din adamları Rıza Şah’ın Batılılaşma ve İran’ın modern bir ulusdevlet olma yönündeki girişimlerine hem Şiî İslâmî kimliği ve hem de kendi sosyo-ekonomik
çıkarlarını (eğitim ve hukuk alanlarında modern mahkemelerin kurulması ve mollaların askere
alınması vb.) tehdit etmesinden dolayı karşı çıkmaya çalışmışlardır. Zaman zaman karşıt tavır
alarak protestolarda bulunmuşlarsa da Rıza Şah’ın Şiî din adamlarının birlik oluşturma
çabalarını engelleyici adımlar atması bu hareketi durdurmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından
1970’li yılların başına kadar İran Şiî din adamlarının siyasal konumu için genel olarak
İran’daki tüm kitle hareketlerin başlatıcısı olmakla birlikte sürdürücüleri çoğu zaman laik
kesimler olduğu belirtilebilir. Ancak din adamlarının olaylara müdahale etmesi veya katılımı
hareketi şiddetlendirmiş ve sonuç alınmasını kolaylaştırmıştır. Bir çok Şiî din adamı muhalif
olmakla birlikte hiçbir zaman sürekli bir siyasal eylem ve ideolojik bütünlük oluşturan siyasal
talep mekanizmasına sahip olamamışlardır. Tek istisna Humeyni’dir. Din adamlarının muhalif
hareketlerinin 1979 İslâm Devrimine kadar süreklilikten yoksun olmasının temel nedenleri
genel olarak din adamlarının alternatif bir projelerinin olmaması, devletin varlığını sürdürmek
yönündeki tarihî tecrübeleri ve çıkarlarını ön planda tutmalarına bağlanabilir. (Metin, 2006; s.
172)
Batı’daki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin hızlandığı 18. yüzyılın
sonu ve 19. yüzyılın başı itibariyle Osmanlı ve İran yönetici ve aydınlarının Batı hakkındaki
bilgilenme çabaları, istekli olunmasına rağmen, Batı’yı kavramada ve anlamada entelektüel
zorluklar yaratmıştır. Bunun en önemli nedeni ise dil ile birlikte Batı zihniyetinin ve
kurumlaşmasının Doğu/ İslâm içinde karşılığının olmamasıdır. Ancak bu dönemdeki
bilgilenme çabaları esnasında, Batı’nın içinde bulunduğu çok yönlü değişim ve dönüşüm ile
buna bağlı sosyal ve siyasal çalkantıların zirveye çıktığı bir dönemde gerçekleşmesinin de
anlama ve kavramada zorluk yarattığı şüphesizdir. Bu dönemde iki temel bilgi/ faaliyet alanın
Batıya giden Osmanlı ve İran diplomat ve aydınlarını etkilediği görülür: Seküler bilimsel bilgi
ve imalata dayalı sanayi üretimi. Bilimsel bilginin yaygınlaşmasına örgün laik eğitimin ve
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çoğalan neşriyat ve matbuatın ciddi katkısı, özellikle İngiltere’yi ve Fransa’yı ziyaret eden
İranlı ve Osmanlı aydınlarının hemen dikkatlerini çektiği görülür. Ancak onları en çok hayrete
düşüren, rasathane, botanik ve hayvanat bahçeleri, hastaneler gibi modern gelişmelerin ürünü
yerlerin yanı sıra mamul ürünlerin bolluğu ve düşük fiyatı ile düzenli şehir merkezleri ve
mimarî yapılardır. İranlıların Batı hakkındaki bilgilerinin genel kaynağı Hindistan’a
yerleşmeye çalışan İngilizler ve Osmanlı bakış açısından yazılan Batı ile ilgili risalelerdir.
(Metin, 2006; s. 189)
19. yüzyılın ilk yarısı İslâm dünyasının belli başlı siyasal güçleri olan Osmanlı
Devleti, Mısır, Fas ve İran’ın ciddî anlamda ve kendi inisiyatiflerinde reform yapmaya
teşebbüs ettiği dönemdir. Bu girişimler çoğunlukla, askerî yenilgilerin etkisi ile orduyu
güçlendirmek ve Batılı tarzda eğitim ve donanım üzerine gelişse de devletin ihtiyaçları
dahilinde bürokrasiden hukuka, malî disiplinden kültürel değişime kadar birçok alanı içine
almıştır. Batılı danışman, yöntem ve malzemelerle başlamakla birlikte Batı hakkındaki
bilgilenmeye dayalı diplomatik, ticarî ve eğitim amaçlı tecrübeler ışığında her devletin
bünyesinde Batılılaşmaya eğilimli zümreler ortaya çıkmıştır. Eski ile yeni olanın yan yana
olduğu ilk dönemlerde yönetenlerin modernleşmeden yana eğilimleri Batı bilgisi olanların
etkin siyasal görevler üstlenmesi ile reformlar kaçınılmaz olmuştur. İslâm dünyasının siyasî
bağımsızlığı olan her ülkesinde reform girişimleri çoğunlukla devleti düşkünlükten kurtarma
adına başlamıştır. İran, 19. yüzyılın başı itibariyle, Batı teknik ve malzemelerini alarak ve bir
kaçını üreterek işe başlamıştır. Osmanlı’da olduğu gibi daha çok askerî alanda reform
girişimleri olmuştur. 1807’de Fransa’dan gelen askerî heyetin askerî eğitim ve top dökümü
tekniklerini öğretmesiyle başlayan süreç, ilk sürekli elçiliğinin 1809’da Londra’da kurulması
ve bunu diğer Avrupa başkentlerinin izlemesi dünyadan haberdar olma ve çağa uyma
zorunluluğu, modern eğitimli ve donanımlı ordu kurma ve yurt dışına eğitim için öğrenci
gönderme ile sürmüştür. ( Ertürk, 1996; s.145)
İran modernleşmesinin en önemli isimlerinden biri Paris, İstanbul ve Londra’da uzun
yıllar yaşayan, hayatı git-gel ile dolu olan ve davranışları üzerinde en fazla spekülasyon
yapılan Malkom Han, İran modernleşme tarihinde açıkça kanun hükümetini, anayasayı, Latin
harflerinin alınmasını, laik yargı ve laik eğitimin uygulanmasını savunmuştur. Ahundzâde’nin
aksine, İslâm’da reformun mümkün olduğunu ve Batı bilimsel ve siyasal düşüncesinin
yerleştirilmesini savunan görüşleri ile Malkom Han önemli bir kilometre taşıdır. Zeynel
Abidin Meragai (1839-1910), İran modernleşme tarihinde, üç düzlemde, Batılılaşma,
milliyetçilik ve taassupla mücadele açısından önemli bir yere sahiptir. Meragai, Ahundzâde
ile başlayan modern eleştiri yöntemini başarılı biçimde toplumsal olaylara uyarlar; ne
yapılacağını somut olarak göstermek yerine öğüt verir ve acil reformlar yapılmasını ve ilk
önce bir kanun düzenin oluşturulmasını ister. Yasa ve düzen fikri Meragaî’nin siyasî
düşüncesinde esaslı bir yere sahiptir.(Ansari, 2003; s.145)
Sonuç olarak 19. yüzyıl modernleşmesini genel hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman
her şeyden önce devletin acil ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların olduğunu ve bu çalışmaların
modernleşmeye meraklı hükümdarlar ve onların aydın çevrelerinden kaynaklanan hareketler
olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalar devletin ve toplumun dönüşümünü gerçekleştirmemiş
olsalar dahi, önüne geçilemez bir sürecin başlangıcı olmuşlardır. Bunun yanı sıra modern
eğitimli kişilerin varlığı ve Batılı düşünce tarzının eğitimle yerleşmesini sağlayarak fikri
tartışmalara ve ideolojik söylemlere sosyal hayatta yer verildiğini görebiliriz. Ayrıca 19.
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yüzyıl bağlamında Osmanlı’yla İran’ı karşılaştıracak olursak; Osmanlı aydınlarının ortaya
çıkışı daha çok memur kimlikleriyle olurken İran aydınlarının ticarî bağları ve sivil kimlikleri
daha baskındır. Bu bağlılık kodları Osmanlı aydınlarının ideolojik söylemlerinde oto-kontrolü
getirirken toplum veya geleneksel unsurlarla çatışmaktan kaçınmaya özen göstermelerine yol
açmıştır. İran aydınlarının sivil kimlikleri daha radikal davranmalarını sağlasa da toplumsal
veya geleneksel dinî tepkiye maruz kalmışlardır.
20. yüzyıla gelindiğinde ise, İran muhalif hareketleri örgütlü yapılarına geç başlamakla
birlikte Rus Devriminden bir yıl sonra Meşrutiyet yönetimi ve Kanun-i Esasîyi Muzaffereddin
Şah’a kabul ettirebilmelerinde devletin merkezî otorite konusundaki hep varolan zaaflarını
kullanmışlardır. Rusya’dan göçmen işçiler aracılığı ile gelen radikal kararlara dayalı örgüt
bilinci, tüccar ve esnaf kesiminin toplumsal dayanışmaya yatkınlığı, ulemanın toplumsal rolü
ile 1905 yılının başında kuzey doğu bölgelerinde çıkan kolera salgını ve kıtlığın yarattığı
olumsuz atmosfer rejim değişikliğinde, meşrutiyetin ilânında etkili olmuştur. Türk ve İran
modernleşme tarihinde modern Batılı kavramlar 1920’lerin ortalarına kadar geleneksel
kavramlarla sunulmuştur. Gelenekten radikal kopuş bu dönemden sonra kendini
hissettirmiştir. İlk meclis, 9 Eylül 1906 tarihli seçim kanununa bağlı olarak Tahran’da
seçimlerin yapılmasının ardından ve diğer bölgelerdeki seçimler beklenmeden, 1906
Ekiminde açılır. İlk meclisin üyelerinin çoğunluğu başta esnaf ve tüccar olmak üzere, Kaçar
hanedanı mensubu, büyük toprak sahibi, ulema, birer temsilci ile aşiret reisleri ve
gayrımüslim cemaatlerden oluşmuştur. ( Ansari, 2003; s.122)
4. SONUÇ
Modernleşme, tarihsel süreç içinde, geleneksel toplumların modern olana bakarak
kendini ona uyarlama çabalarının adıdır. Bu anlamlandırmada moderne göre tarihin neresinde
durulduğu önemli olduğu kadar onunla ilişki biçimi temel belirleyicidir. Tarihi olmayan
toplumlarda modernleşme sömürgeci gücün doğrudan belirleyiciliği ile gerçekleşirken kendi
inisiyatifleri ile buna yönelen toplumlarda zorlu bir süreç başlamıştır.
İslam’ın bütünlükçü bir din olması ve kuşatıcılığı modernliğin emperyalizm olarak
onu aşındırma gayretleri uzun, çetin ve yorucu bir mücadelenin olmasına yol açmıştır. Bu
mücadele de İslam devlet ve toplumları ya yenik çıkmış ya da güçlerini büyük oranda
tüketmişlerdir. İran’da modernleşme siyasi iradenin güdümünde zaman zaman hızlı, zaman
zaman oldukça yavaş hep varolmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Şiî din
adamlarının siyasal alana girişi modernleşmenin biçim ve uygulanmasını doğrudan
etkilemiştir. Türk ve İran modernleşme pratikleri tepeden inmeci modernleşme modellerinin
başat örnekleridir. Başlangıçta daha çok devletin modernizasyonuna yönelik olan çabalar
Atatürk ve Rıza Şah dönemlerinde toplumsal alanın devletin ihtiyaçları doğrultusunda
dönüştürülmesine sahne olmuştur. Ancak Rıza Şah’ın modernleşme çabalarının yetersizliği,
Şiî dinî kurumlaşmasının tasfiye edilememesi, petrole dayalı hızlı ama eşitsiz toplumsal
dönüşümün yaşanması, muhalif unsurların sürekli baskı altında tutulması ve Pehlevi
hanedanının toplumsal bütünleşme için bağlılık kodları yaratamaması/ bunun için çaba
harcamaması gibi olumsuzluklar ülke içinde yönetim karşıtı hoşnutsuzlukları sürekli canlı
tutmuştur. Bu hoşnutsuzluklar, muhalif unsurların çabaları ile bir devrim sürecine kaynaklık
etmesine ve dönüşmesine yol açmışsa da, asıl neden modernleşmenin yarattığı çok yönlü
krizlere devletin ya da siyasî yönetimin çözüm üretememesi ile ilgilidir. 1979 Devrimi, içinde
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çok çeşitli nedenler olmakla birlikte, özünde modernleşmenin olumsuzluklarından
beslenmiştir. Son olarak bugüne bakacak olursak, İran modernleşmenin zihniyet dünyasından
sapmış olmakla birlikte maddî imkânlarından yararlanmayı sürdürerek yeni bir geleneksellik
ya da muhafazakârlık örneği sunar.
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İKTİSAT POLİTİKASI OLARAK ÇEVRE POLİTİKALARI VE ARAÇ SEÇİMİ1

Recep ULUCAK2
ÖZ
İktisat biliminin refahı maksimum etmek için uğraş veren bir disiplin olduğu göz önüne
alındığında çevre ile iktisat biliminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği açıktır. Çevreyi
güvence altına almak, çevresel değerleri sürdürebilmek, insanların üretim ve tüketim
faaliyetlerinden kaynaklanan zararları ortadan kaldırmak için politikalar belirlenmesi gerekir. Bu
politikalarla amaçlara ulaşmak için alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin getirdiği
maliyetlerin nasıl paylaşılacağı, yine bunların belirli bir taktik ve strateji gerektirdiği ve atılan
her bir adımın bir alternatif maliyeti olduğu için çevre politikaları aynı zamanda bir iktisat
politikasıdır. Politika amaçlarına ulaşabilmek için kullanılan nitelikleri ve etkileri farklı pek çok
araç vardır. Çevresel sorunların çok farklı nitelikte ve farklı etkide olması, ülkelerin sahip olduğu
farklı gelişmişlik düzeyi, farklı yapısal sorunlar ve farklı kirletici kaynakların olması yanında
bazı ilke ve araçların karar birimleri ve insanların suistimaline açık olabileceği durumlar göz
önüne alındığında genel anlamda çevre politikaları açısından her bir ilke ve aracın karma bir
şekilde kullanılması daha uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çevre ve iktisat, Çevre politikasında ilkeler, Çevre politikası araçları
ENVIRONMENTAL POLICIES AS AN ECONOMIC POLICY AND TOOLS
SELECTION
ABSTRACT
Taking into consideration that economics is a discipline which tries to maximize the
wealth, it’s clear that economics and environment are not dealt separately. Policies should be
made for protecting the environment, being able to sustain the environmental values, and
eliminating the hazardous waste originated from people’s activities of production and
consumption. Environmental policies are also an economic policy since it requires to take
measures to reach the policy objectives and share of the costs taken by these measures, and those
requires a specific strategy and every implementation has a opportunity cost.There are so many
tools which have different specialities and impacts. In consideration of environmental problems
are very different kinds; countries have different levels of development, different structural
problems and absence of different pollutant sources; also some principles and tools may be
abused, in terms of environmental policy, generally, it will be more appropriate if princible and
tools are used as a mixed.
Key words: Environment and economics, Princibles in environmental policies,
Environmental policy tools
1

Bu çalışma “İktisat Politikalarında Çevrenin Yeri ve Önemi” başlıklı yüksek lisans tezinden faydalanarak
hazırlanmıştır.
2
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, r.ulucak@erciyes.edu.tr

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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
Çevre politikaları, çevreyi güvence altına almak, çevresel değerleri sürdürebilmek,
insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan zararları ortadan kaldırmak için
hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin
getirdiği maliyetlerin nasıl paylaşılacağı ile ilgilidir. İktisat ise nihai olarak toplumsal refahı
maksimize etmek için uğraş veren bir bilimdir. Bu amaca ve bunun alt dalları olan ekonomik
istikrar, ekonomik büyüme ve kalkınma, tam istihdam vb gibi diğer amaçlara ulaşmak için
belirlenen taktik ve stratejiler ise iktisat politikası olarak adlandırılır. Bununla birlikte iktisat
politikası devletin ve onun tarafından bağlayıcı kural ve düzenlemeler getirebilme yetkisi
verilmiş kurumların ekonominin akışı üzerindeki yönlendirici etkilerini içerir (Putz, 1994, p. 21).
Kaliteli ve yaşanabilir bir çevre üretim ve tüketim faaliyetleri için bir girdi sağladığı gibi
canlı yaşamının idamesi için olmazsa olmaz bir unsurdur ve refahın önemli bir göstergesidir.
Dolayısıyla çevrenin korunması ve kalitesinin artırılmasına yönelik olarak, ekonomik karar
birimlerini belirli bir şekilde davranmaya veya davranmamaya zorlayan her türlü müdahale ve
düzenleme iktisat politikası tanımının içerisinde yer almaktadır (Dağdemir, 2003, s. 159). Bu
nedenle sanıldığının aksine iktisat ile çevre konusu çok sıkı bir ilişki içindedir. Benzer bir şekilde
çevreyi korumaya ve kalitesini yükseltmeye yönelik taktik ve stratejilerin yani politikaların da
bir iktisat politikası olduğu ve aralarındaki bu sıkı ilişkinin politik bağlamda da mevcut olduğu
göz ardı edilmemelidir.
Bu çalışmada çevre politikaları iktisat politikası bağlamında ele alınıp, politika üretme
sürecinde gözetilen ilkeler ve çevresel amaçlar doğrultusunda kullanılan çeşitli araçlar farklı
niteliklerine göre sınıflandırılarak ilke ve araç seçimine yönelik değerlendirmeler sunulacaktır.
1. Çevre Politikalarında Karar Süreci ve Oyun Teorisi
Oyun teorisi iktisatta genel itibariyle firmalar, tüketiciler ve hükümetler gibi karar
birimlerinin stratejik durumlarda nasıl davrandıklarını ve/veya davranacaklarını inceler (Ünsal
2005, 465). Modern oyun teorisinin kurucuları olarak sayılan Von Neumann ve Morgenstern
eserlerinde temel amaçlarının “sosyal bir ekonomideki katılımcılar açısından rasyonel davranışı
tanımlayan ve o davranışın genel niteliklerinden çıkarılan matematiksel olarak tümel ilkelerin
bulunması” olarak belirterek oyun teorisini, rasyonel tercih bilimi olarak benimsemişlerdir
(Aktan ve Bahçe, 2007, s. 8).
Çevre ekonomisi bağlamında düşündüğümüzde, çevre sorunlarını dışsallık olarak ele alıp,
dışsallıkların içselleştirilmesinde de vergilerin kullanılması durumu ele alınabilir. Bu durumda
dışsallık yaratanlar birim başına marjinal dışsal maliyet kadar vergi ödeyecekleri için, oyun
teorisi açısından politika yapıcılar ve dışsallık yaratan kirleticiler arasında izlenecek stratejiler ve
alınacak kararlar açısından açık bir örnek durum söz konusudur (Endres, 2004, p. 125). Oyun
teorisi temelli pek çok model, ülkelerin milli refah fonksiyonunu maksimize etmeye yönelik
karar ve davranışları tercih ettiğini varsayar ve bu yaklaşımın uygulanacak politika ve araçların
seçiminden çıkar sağlayacak olanları hesaba katmaz (Böhringer; Finus; Vogt, 2002, aktaran:
Endres, 2004, p. 138). Bütün bu anlatılanlardan hareketle bir ülkedeki diğer ekonomi politikaları
gibi çevreyi düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik politikalar ve araçların tercihi de aslında birer
oyundur ve bu oyunda yer alan ve bundan etkilenen oyuncuların oyunun karar verme ve daha
sonraki aşamalarında stratejik ve rasyonel davranması gerekir (Aktan ve Bahçe, 2007, s. 14).
Dolayısıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde çevre politikaları oluşturulurken, bu politikaların
2
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ekosistemler üzerindeki etkilerinin saptanması, her bir politikanın kısa ve uzun dönemli fayda ve
maliyetlerinin belirlenmesi ve maliyetlerin bugünkü ve gelecek nesiller arasında nasıl
dağıtılacağının tespit edilmesi gerekmektedir (Mutlu, 2006, s. 63).
2. Çevre Politikalarında İlkeler
Çevre sorunlarının ve çevreye yönelik hassasiyetin artış göstermesi, çevreyi korumaya
yönelik somut adımları beraberinde getiren pek çok antlaşma ve ortak eylem programlarının
hayata geçirilmesine neden olarak bu süreçte “ortak hareket etme” anlayışı çerçevesinde
oluşturulan politikalarda uyulması gereken temel ilkelerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Çevreyi korumaya yönelik oluşturulacak politikalarda karar birimlerine yol gösterici olan ve
politikaların özünü oluşturan bu ilkeleri sürdürülebilir kalkınma ilkesi, kirleten öder ilkesi,
ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi ve işbirliği ilkesi olarak beş başlık altında inceleyebiliriz.
2.1. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi
Sürdürülebilir kalkınma, canlı cansız tüm objelerin birbirine bağlı ve birbirini etkileyen bir
sistem olduğundan hareketle, bu sistemi bozmamak, varlığını devam ettirmek için uğraş
verilmesi gereken, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları olan çok yönlü bir bakış açısıdır.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının doğada bulunan tüm unsurları hesaba kattığı ve bu
unsurların hem mevcudiyetini korumak hem de niteliğini artırmak için çaba sarf edilmesi
gerektiği üzerinde yoğunlaşan bir anlayış olduğu göz önüne alındığında oluşturulacak
politikalarda da bu yaklaşımın ruhuna uygun hareket edilmesi ve politikaların bu temeller
üzerine inşa edilmesi gerekecektir.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı temelinde politikalar oluşturmak ve bu yaklaşımı hakim
kılmak her ne kadar arzu edilen bir durum olsa da uygulama da özellikle gelişmekte olan
ülkelerde çevre hakkında bilgi ve deneyim eksikliği, potansiyel çevre sorunlarının bilinmemesi,
kurumsal ve organizasyonel zorluklar, kamu kurumları arasında etkin bir koordinasyonun tesis
edilememesi, kaynak yetersizliği (bilgi, uzmanlık, finansal vb.), siyasi iradenin yetersizliği,
halkın katılımının sınırlı olması gibi çeşitli problemlerden dolayı istenen sonuçlara
ulaşılamamaktadır (Partidario, 1996, p. 39).
2.2. Kirleten Öder İlkesi
Kirleten öder ilkesi esas itibariyle çevrenin kirlenmesine yol açanların topluma ve çevreye
yükledikleri bu maliyetlere katlanması gerektiğini ve oluşan bu maliyetin bu kişilerce tazmin
edilmesini içerir. Bu ilke, 1970’lerin başında, çevre sorunlarının uluslararası platformda
tartışılmaya başlandığı ve çözüm arandığı dönemde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) tarafından gündeme getirilmiş, çeşitli toplantılarda alınan kararlarda da yer alarak
yaygınlık kazanmıştır. Temel amaç ise ülkeler arasında koordinasyon sağlamak ve çevrenin
korunması konusunda farklı politikalar uygulayarak oluşabilecek rekabet avantajlarını ve ticaret
akımlarındaki sapmaları minimuma indirmektir (OECD, 1992, s. 5).
Kirleten öder ilkesinin uygulamada yol açacağı çeşitli sorunlar vardır. Çevresel zararların
bir kısmı somut olarak tanımlanabilir ve maddi hasar tespit edilebilirken etkisi uzun dönemde
ortaya çıkan ve kısa vadede anlaşılamayan zararların parasal değerini hesaplamak imkansız
olabilmektedir. Benzer şekilde bir diğer sorun ise sınır ötesi oluşabilecek tahribatlarda da zararın
hesaplanması ve sorumlusunun belirlenmesidir (Dağdemir, 2003, s. 150). Uygulamada
karşılaşılacak zorluklarına rağmen ilkenin taviz vermeden uygulanmasıyla kirliliğe yol açanların
3
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bunun sonucuna katlanmak zorunda kalması, bu kişileri yol açtıkları kirliliği azaltmaya yönelik
adımlar atmaya, daha az kirleten teknolojileri satın almaya ve daha bilinçli davranmaya
zorlaması düşünülmektedir.
2.3. İhtiyat İlkesi
Kirleten öder ilkesinin dışsallıkları içselleştirilmesi bağlamında iktisadi temeline karşılık,
ihtiyat ilkesi daha çok hukuki bir temel üzerine kuruludur. İhtiyat ilkesi, çevre sorunları
yaratacak durumları önceden öngörüp, olası zararları önlemeyi ve çevreyi uzun vadede güvence
altına almayı hedeflemektedir. Bu nedenle, uygun tedbirlerin alınıp kirlilik nedenleri ortadan
kaldırılmalıdır (Mutlu 2006, 64). Esas itibariyle ihtiyat ilkesi sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile
birlikte düşünülebilecek bir yaklaşımdır. Dolayısıyla çevre politikaları, çevresel bozulmaların
kaynak ve nedenlerini önceden görebilmeli bunlara engel olabilmelidir. Çevresel zarar tehdidi
varsa gerekli bilimsel kesinlik olmasa bile ihtiyatlı olmak için gerek duyulan önlemler
alınmalıdır (Güzel, 2001, 1).
İhtiyat ilkesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde özellikle iktisadi
boyutu da vurgulanarak şu şekilde belirtilmiştir: “Taraflar, iklim değişikliğinin nedenlerini
önceden tahmin etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini azaltmak için önleyici
önlemler almalıdır. Ciddi veya önlenemez hasar tehlikesi olan durumlarda, tam bilimsel
kesinliğin yokluğu, iklim değişikliğine ilişkin politikalar ve önlemlerin mümkün olduğu kadar
etkin maliyetli ve en az harcamayla küresel yarar sağlayacak şekilde olmaları gerektiği de
dikkate alınarak, bu önlemlerin ertelenmesine neden olarak kullanılmamalıdır. Bunu başarmak
için bu tür politikalar ve önlemler değişik sosyo-ekonomik bağlamları dikkate almalı, kapsamlı
olmalı, ilgili tüm sera gazı kaynaklarını, yutaklarını, haznelerini ve uygulamayı kapsamalı ve
bütün ekonomik sektörleri içermelidir.” Rio Bildirisinde ise “Ciddi tehditlerin ve tamiri mümkün
olmayan zararların bulunması halinde bilimsel belirsizlik, önlemlerin alınmasını
engelleyebilecek bir neden olarak kullanılmamalıdır.” şeklinde bir kapsam çizilerek ihtiyat
ilkesinin, kapasiteleri doğrultusunda, devletler tarafından yaygın bir şekilde kullanılacağı
belirtilmiştir.
Olumsuz sonuçlardan sonra pişmanlık duymaktansa ihtiyat ilkesini hayata geçirerek
güvende olmak çok daha makul kabul edilmekle birlikte bu ilke, insan davranışları ve bu
davranışların yol açtığı zararlar arasında kesin bir bağlantı olmasa bile, olası zararlara karşı
önlem almada ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde topluma sunulan planlarda
hükümetlerin işlerini daha da kolaylaştıracaktır (Douma, 1996, p. 8).
2.4. Önleme İlkesi
Önleme ilkesi çevresel zararın tam olarak etkisinin çıkmasından önce gerekli önlemlerin
alınmasını ifade etmektedir (Çokgezen, 2007, s. 102). Avrupa Birliğinin çevre ile ilgili olarak
uyguladığı politikalarla belirginlik kazanan bu ilkenin, çevre sorunlarına oluşum aşamasında
müdahale etmeyi içermesi ihtiyat ilkesinden ayrı bir boyutu olduğunu göstermektedir (Mutlu,
2006, s. 64). Önleme ilkesinin uygulanabilmesi için bilgi ve verilerin tüm karar birimleri için
ulaşılabilir ve kullanılabilir olması, gerçek durumun karar alma sürecinin erken bir aşamasında
değerlendirilmesi gerekmektedir (Sarıkaya, 2004, s. 3).
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2.5. İşbirliği İlkesi
İşbirliği ilkesi özellikle küresel kirliliğin önlenmesi konusunda ön plana çıkan bir ilkedir.
Çevre sorunlarının etki alanlarının çok geniş olmasından ötürü, çevre politikalarının uygulanması
ve istenen sonuçları vermesi bakımından hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işbirliği
yapılması ve koordinasyon sağlanması önem arz etmektedir. Ulusal düzeyde yerel yönetimlerin,
merkezi hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının, sanayi, ticaret, turizm sektör temsilcilerinin
işbirliği yapması; uluslararası düzeyde ise Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü vb. kurumlar
aracılığıyla ülkeler arası işbirliğinin yapılması ve çevreye karşı her kesimin hassas davranması
gerekmektedir (Mutlu, 2006, s. 64).
1972 yılında düzenlenen Stockholm konferansı ile çevrenin korunması ve iyileştirilmesi
bakımından tüm insanların kabulleneceği, çeşitli yol gösterici bakış açılarının geliştirildiği ilkeler
çerçevesinde “Hedefe ulaşabilmek için tüm insanlar ve toplumların her seviyedeki kurum ve
kuruluşlar sorumluluklarını kabullenerek eşit ve ortak bir çaba sarf etmelidir. Gelişmekte olan
ülkelere aktarılacak kaynaklar için uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır.” maddesi ile işbirliği
ilkesi özellikle uluslararası düzeyde yapılan toplantı ve alınan kararlarda çevre politikalarına
ilişkin olarak önemli bir yaklaşım haline gelmiştir.
3. Çevre Politikasında Kullanılan Araçlar
Çevreye yönelik hassasiyetin artmasıyla birlikte sorunların çözümü ve önlenmesi için
birçok araç geliştirilmiş ve farklı uygulama alanları oluşturulmuştur. Araçların gelişimi çevresel
sorunlara bakış açısı; uygulanış biçimleri ve kullanım dozu ise sorunun büyüklüğü ve aciliyetine
göre değişik şekiller almaktadır.
3.1. Ekonomik Araçlar
Ekonomik araçlar, kirlilik kontrolü veya kaynak kullanımı konusunda açık direktiflerden
ziyade piyasa üzerindeki etkiler bakımından karar birimlerinin davranışlarını şekillendiren
araçlardır (UNEP, 2002, s. 1). 1970 ve 1980’in ilk yıllarında uygulanan çevre politikası araçları
genellikle yasal düzenlemeler, teknolojik önlemler (arıtma tesisleri, biyolojik mücadele ve
emisyon azaltma faaliyetleri) ve ekolojik önlemler (alternatif enerji kaynakları, ekolojik
planlama, eğitim) gibi kurallarla yönlendirilmiştir (Özdemir, 2009, s. 7). Ekonomik araçların
kullanılmasının tercih edilmesindeki iktisadi mantık negatif bir dışsallık olan çevre kirliliğinin
içselleştirilmesine de dayandırılmaktadır (Austin, 1999, p. 3).
Ekonomik araçlar (mali), hukuki veya düzenleyici de diyebileceğimiz diğer araçlara göre
bazı açılardan avantajlı olduğu gerekçesiyle savunulmaktadır. Austin (1999) bu gerekçeleri şu
şekilde sıralar: Ekonomik araçlar düzenleyici araçlara göre hedeflenen kirlilik düzeyine
ulaşmada daha az maliyetlidir ve düzenleyici araçlara uyumun yüksek finansal yüküne göre
önemli avantajlara sahiptir. Ekonomik araçlar birey ve firmalara nasıl davranmaları konusunda
bir bağımsızlık hakkı vermekte ve ülkelere gelir sağlamaktadır. Ayrıca bir bütün olarak ele
alındığında büyük miktarda kirlilik kaynağı oluşturan ama küçük ve dağılmış olarak bulunan
kirlilik kaynakları ile mücadele etme de düzenleyici araçlar çok daha kesin ve gözle görülen
kaynakları dikkate aldığı için ekonomik araçlar böyle durumlarda esneklik sağlamaktadır
(Austin, 1999, p. 2). Ekonomik araçları tablo 1’deki başlıklar altında inceleyebiliriz.
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Tablo 1. Çevre Politikasının Ekonomik Araçları
Çevre Vergileri

Harçlar

• Emisyon Vergileri

• Kullanıcı Harçları

• Ürün Temelli Vergiler

• Kirlilik Harçları

• Atık Vergileri

• Ürün Harçları

• Vergi Farklılaştırması

• İdari Harçlar
• İyileştirme Harçları

Sübvansiyonlar

Fonlar

Kaynak: UNEP, Economic Instruments for Environmental Protection, 2002
3.1.1. Çevre Vergileri
Çevre kirliliğine yol açan faaliyetlerin topluma olan maliyetini gidermek veya minimize
etmeye yönelik olarak pek çok iktisatçı zarar ölçüsünde kirleticiler üzerine vergi konmasını
uygun bir müdahale aracı olarak görmektedir (Pearce and Turner, 1990, p. 84). Dolayısıyla çevre
vergilerini genel olarak devletin çevre koruma amaçlı olarak uygulamaya koymuş olduğu mali
yükümlülüklerdir şeklinde tanımlayabiliriz. OECD’nin 1997 yılında yayınlanan bir raporunda
çevre vergileri için, bu vergilerin amacının sadece çevreyi korumak, bunun için de üretim ve
tüketim tercihlerinde çevre lehine bir fark yaratmak olduğu; çevre vergilerinin amacının diğer
vergiler gibi mali, yani bütçeye ek gelir yaratmak, olmadığı vurgulanmıştır (Özdemir, 2009, s.
14).
3.1.1.1. Emisyon Vergileri
Emisyon vergileri literatürde karbon vergileri olarak da bilinmektedir. Karbon vergileri
sera gazları içerisinde karbondioksit gazının küresel ısınmayı körükleyen en etkili gaz olduğu
için esas olarak karbondioksit yayan faaliyetler üzerine uygulanmaktadır. Küresel ısınma ve
iklim değişikliğini hafifletmek için kullanılan bu vergiler aynı zamanda çevresel ve ekosistemi
tehdit eden diğer riskleri de azaltmaktadır. Örneğin fosil yakıt kullanımının azalması ile
karbondioksitin yanı sıra azot oksit’ler ve kükürt dioksit gazlarının da salınımı azaltılmış
olacaktır (Ekins, 1999, p. 44) Karbon vergileri karbondioksit kaynağı olan fosil yakıtların
kullanımı üzerinde her bir yakıtın içerik miktarına göre değişik yöntemler ile uygulama alanı
bulmaktadır (Gür, 2008:41). Yine değişik sera gazı oluşturan azot oksitler, kükürt dioksit gazları
veya ozon tabakasının incelmesine ve delinmesine neden olan kloroflorokarbon gazlarına
yönelik vergi uygulamalarını da bu başlık kapsamına dahil edebiliriz.
3.1.1.2. Ürün Temelli Vergiler
Kullanıldıkları veya ortama bırakıldıklarında bünyelerindeki zararlı özellikleri nedeniyle
çevreye zarar veren ürünler üzerinden alınan verilerdir (Kovancılar, 2000, aktaran:
Değirmendereli, 2004, s. 498). Batarya, Akümülatör, ambalaj maddeleri vergileri bu tür vergilere
örnek gösterilebilir. Tanımdan hareketle kullanım sonucu çevrenin kalitesini bozacak pestisit
olarak bilinen tarım ilaçları üzerinden alınan vergileri de bu gruba dahil edebiliriz.
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3.1.1.3. Atık Vergileri
Atık vergileri, çevreye bırakılan atıklar üzerine uygulanan vergilerdir. Atık miktarını
azaltıcı bir etki göstermesi yoluyla atıkların azaltılmasını, sürdürülebilir atık yönetimini ve atık
geri dönüşümünü teşvik eder. Ayrıca atıklardan kaynaklanan kirlilik ve metan gazı salınımı da
azalmış olur (Ekins, 1999, p. 45).
3.1.1.4. Vergi Farklılaştırması
Vergi farklılaştırması yöntemi değişik bir konu veya yeni bir vergi türü olmaktan ziyade
uygulamada olan bazı vergilerin farklı bir şekilde uygulanması esasına dayanmaktadır. Çevreyi
kirleten ürünlerden mevcut bazılarının diğerlerine göre daha yüksek oranda vergilendirilmesi
şeklinde uygulama alanı bulmaktadır (Değirmendereli, 2004, s. 498). Özellikle doğaya salınan
kurşun düzeyini düşürerek hava su ve toprak kalitesini korumayı amaçlayan bu uygulama için
kurşunsuz benzine göre kurşunlu benzine daha yüksek oranda vergi uygulanması örnek
gösterilmektedir (Ekins, 1999, p. 45).
3.1.2. Harçlar
Harçlar, hukuki tanım itibariyle vergilerden ayrı bir araç olarak uygulansa da, esas
itibariyle vergilere benzer şekilde çevre kirliliğine yol açanlardan alınması gereken parasal
karşılıkları ifade eder. Çevre literatüründe “kirleten öder” ilkesine dayanılarak uygulanan
harçlar, pek çok ülkede uygulama alanı bulmakla birlikte, genellikle yerel yönetim birimlerince
tahsil edilmekte ve çevreye verilen zararın tazminini amaçlamaktadır (Engin, 2007:56). Çevre
harçları nadiren vergilerden ayrı olarak ele alınsa da literatürde sıklıkla birbiri yerine
kullanılmaktadır (Panayotou, 1995, p. 19).
3.1.2.1. Kullanıcı Harçları
Kullanıcı harçları çevresel kaynaklardan yararlananlardan bu yararlanmanın karşılığı
olarak alınan parasal tutarlardır ve harç ödeyenlere ödemelerinin karşılığı kadar çevresel kaynak
veya hizmetlerden yararlanma hakkı verir (Gür, 2008:46). Kullanıcı harçları elektrik, su, atık su,
trafiğe giriş, parklar ve sahillerin kullanımından dolayı alınan harçları kapsamaktadır. Bu harçlar
genellikle yerel yönetimler tarafından katı atık ve atık su problemlerinin düzeltilmesi için
kullanıldığından ve pek çok durumda düz oranlı şekilde uygulandığından dolayı kirliliği
azaltmak yönünde yönlendirici bir araç olma konusunda başarısız olmaktadır (Nicolaisen; Dean;
Hoeller, 1991, p. 20).
3.1.2.2. Kirlilik Harçları
Kirlilik harçları, çevreye doğrudan bırakılan zararlı maddeler karşılığında yapılan
ödemelerdir. Çevreye bırakılan katı atıklar olduğu gibi sera etkisi yaratan gazların salınımı için
de uygulanmakta ayrıca kirletici maddenin içerdiği zararlı bileşenlerin yoğunluk düzeyine göre
farklı miktarlarda uygulama alanı bulmaktadır (Engin, 2007:57). Değişik sınıflandırmalara göre
emisyon harçları olarak da incelenen bu yaklaşım ile tahsil edilen bedeller ile kirliliğin yol açtığı
zararın telafi etmek amaçlanmakta ve zararın boyutu bir önceki yıldaki emisyon miktarı ve bunu
telafi edecek parasal tutardan yola çıkılarak da belirlenebilmektedir (Tietenberg, 1990, p. 20).
Emisyon harçları önceden belirlenen kirlilik hedefine ulaşmak için maliyet etkin bir kontrol
sistemi uygulamayı kolaylaştırır. Ancak bunun sağlanması için kontrol mekanizmasının doğru
harç miktarını ve doğru miktarı bulmak için zaman içinde karşılaşılacak hata sürecini bilmesi
gerekir (Tietenberg, 1990, p. 21).
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3.1.2.3. Ürün Harçları
Ürün harçları gerek üretim süreci, gerek kullanım süreci ve gerekse de doğaya atıldığı
süreçte kirliliğe yol açan ürünler karşılığında tahsil edilen parasal miktarlardır ve gübreler,
pestisit, kimyasallar, batarya, geri dönüşümsüz kutu ve ambalajlar gibi sayılabilecek farklı ürün
ve kullanım alanları için uygulanan harçlardır (Austin, 1999, p. 5). Ürün harçları, ürün fiyatlarını
nispi olarak farklılaştırarak çevreye zararı olacak ürünlerin kullanımını caydırmayı ve/veya
çevreye verilen zararın düzeltilmesi konusunda zararlı ürünlerin daha çok finansman sağlamasını
amaçlamaktadır (Barde, 1994, p. 11).
Girdi olarak kullanılan ürün veya nihai ürün ile yol açacağı kirlilik arasındaki bağlantı ne
kadar iyi bilinirse ürün harçlarının etkinliği de o kadar iyi olur. Benzin üzerine uygulanan bir
harç aslında karbon emisyonunu da azaltmış olacaktır. Burada doğrudan emisyonun değil de
benzinin konu alınması, ürün harcı uygulaması ile emisyon harcı uygulamasını birbirinden
ayırmakta ancak benzin veya sebep olduğu emisyona harç uygulanması çok küçük bir farklılık
oluşturmaktadır (Austin, 1999, p. 5).
3.1.2.4. İdari Harçlar
İdari harçlar esas itibariyle kirletme ruhsatları verilmesi, bu sistemin gözetlenmesi ve
denetimi gibi konuları kapsamaktadır. Kirlilik üretecek bir tesisin kurulması, için verilen
ruhsatlar karşılığında bunların izleme ve denetleme maliyetlerini de kapsayacak şekilde tahsil
edilmektedir (Nicolaisen; Dean; Hoeller, 1991, p. 20). İdari harçlar, kirlilik üretecek bir sürecin
idari birimlerce ruhsat veya lisansa bağlanması ve bu faaliyete ihtiyaç duyanlara belirli bir
meblağ karşılığında ruhsat veya lisans verilmesi esasına dayanan farklı alanlara
uygulanabilmektedir.
3.1.2.5. İyileştirme Harçları
Çevreye atılan kirletici atıkları önlemeye ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak
yapılan yatırım ve diğer temizlik hizmetlerinin karşılığı olarak tahsil edilen harçlardır ve aynı
zamanda dolaylı kullanıcı harcı ya da pasif kullanıcı harcı olarak da bilinmektedir (Panayotou,
1995, p. 20). Yerel yönetimlerce çöplerin toplanması ve değerlendirilmesi atık sular için taşıma
ve arıtma tesisleri yapılması karşılığında ödenen harçlar bu tür hizmetlerin bir bedeli olarak
algılanmakta ve kirlilik oluşturan faaliyetlerde azaltmaya gitme konusunda yönlendirici
olamamaktadır (Engin, 2007:57).
3.1.3. Sübvansiyonlar
Devlet, kirlenmeye uygulayacağı vergi harç gibi araçlardan ziyade kirlenmeyi azaltıcı
faaliyetleri özendirmek amacıyla bu tür harcamaları sübvansiyonla destekleyebilir (Stiglitz,
1988, p. 225). Sübvansiyonlar temiz teknoloji teçhizatının kullanımının yaygınlaştırılması için de
kullanılmaktadır. Eğer bu ürünler yüksek maliyet gerektiriyor ve/veya diğer ülkelerdeki daha
gevşek kontrollerden ötürü rekabet açısından firmaların aleyhine bir durum teşkil ediyorsa
önemli bir politika aracı haline gelmektedir (Umur, 2006:30).
Sübvansiyonlar, hızlandırılmış amortisman, kısmen masraflara katılma, yatırım vergi
indirimleri, düşük faizli krediler verilmesi, vergi muafiyetleri ve vergi farklılaştırması
uygulamalarıyla kirliliğe neden olanları bu kirlilikleri azaltmaları ve/veya yok etmesi için
yatırımlar veya gerekli teçhizatı alma konusunda teşvik edici olmaktadır (Bernstein, 1995, p. 15).
8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Vergiler ve harçlar kirliliğe yol açan ve çevreye zarar verenler için bu zararlarını tazmin
etme mahiyetinde katlanmaları gereken bir ceza aracı olarak kullanılırken sübvansiyonlar çevre
kirliliğini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunanlar için ödül olarak kullanılmaktadır. Diğer bir
deyişle vergi ve harç uygulamalarında özel kesimden kamuya doğru bir gelir transferi söz
konusu iken sübvansiyon uygulamasında kamu kesiminden özel kesime doğru bir gelir transferi
söz konusudur (Austin, 1999, p. 6). Dolayısıyla firmalar, diğer araçlara göre sübvansiyon
yöntemi ile daha kazançlı olurlar (Stiglitz, 1988, p. 229).
Çevre kirliliği gibi negatif dışsallıkların düzeltilmesi için sübvansiyonların kullanılmaması
gerektiği, çünkü uzun dönemde sübvansiyonların piyasaya yanlış sinyal verdiği iddia
edilmektedir. Şöyle ki, “sübvansiyonlar ile ortalama maliyet düşürülmekte ve bir kazanç artışı
oluşmaktadır. Dolayısıyla sübvanse edilen sektörün üretim ölçeğinde ve miktarında bir artış söz
konusu olmaktadır. Üretim artışı daha fazla kaynak kullanımı ve atık ile sonuçlanacaktır. Yine
ülke gelirlerinin bu alanlara aktarılması vergilendirilen alanlarda refah kaybına neden olacaktır.
Ayrıca sübvansiyon uygulaması ile kirlilik oluşturan sektörlerin cezalandırılmasından ziyade
ödüllendirilmesi söz konusudur (Özdemir, 2009, s. 17) ve bu da kirleten öder ilkesini ihlal
edecektir” şeklinde eleştiriler yapılmaktadır. Ancak, çevre politikası bağlamında verilen
sübvansiyonlar kirliliği azaltan teknoloji ve yatırımların maliyetini azaltarak kullanımının
yaygınlaştırılması; daha çok kirlilik oluşturan üretim sürecinden daha az kirlilik üreten bir sürece
geçmeyi amaçladığı için (Panayotou, 1995, p. 25) etkin ve kontrollü bir şekilde uygulandığı
takdirde istenen sonuçlara ulaşmada yardımcı olacaktır.
Karar birimlerince, uygulamada yol açacağı etkiler açısından, diğer araçlara göre
avantajları, dezavantajları ve ülkelerin yapısal özellikleri de göz önünde bulundurularak
oluşturulacak tespitlere göre sübvansiyonların uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi
gerekmektedir.
3.1.4. Fonlar
Fonlar belirli alanlarda kullanılmak amacıyla oluşturulan kaynakları ifade etmektedir. Bu
şekilde oluşturulan parasal gücün, çevre kalitesini düzeltmek ve iyileştirmek amacıyla
kullanılmasıyla da çevresel fonlar oluşmuş olur (Değirmendereli, 2004, s. 510). Çevresel fonlar
vergiler, harçlar ve sübvansiyonlar gibi bilinen ekonomik araçlar sistemini genişletmektedir ve
aynı zamanda milli çevre politikası uygulamaları için de kullanılabilecek bir araçtır (UNIDO,
www.unido.org).
Fonların oluşturulmasına karar verilmesi aynı zamanda politikacıların uzun vadede
öngörülmüş olan politika amaçlarına ulaşmada istekli olduklarını göstermektedir. Bu açıdan
bakıldığında ise oluşturulan bir çevre fonunun günden güne kaynak oluşturmanın dışında amaca
ulaşmaya da hizmet etmesi gerekmektedir. Ancak uygulamada pek çok kamu fonları seçim vb.
gibi politik değişikliklerden etkilenmekte ve yarıda kalabilmektedir (R.E.C. 2006, p. 8).
Sübvansiyonlar tüm vergi mükelleflerinin üzerine yayılarak bireyler ve firmalar üzerindeki
ekonomik yükü azaltsa da büyük meblağlar gerektiren yatırımlarının mevcut vergi
mükelleflerinin üzerine yüklenmesi kabul edilir bir yöntem değildir. Çünkü bu yatırımlar en az
50 yıl veya daha fazla değer yaratmakta nesiller arası bir faydalanma sağlamaktadır. Çevresel
fonlar ise bu tür yatırımlara kredi ve kaynak oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca
uzun dönemli stratejiler ve çevresel fonların oluşturulması hükümetler hakkında, kısa vadeli
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politik çıkarların aksine uzun dönemde çevre kalitesini geliştirme ve topluma daha iyi yaşam
standardı yaratma konusunda olumlu intiba bırakabilmektedir (R.E.C. 2006, p. 8).
3.2. Hukuki Araçlar
Hukuki araçlar, yasal yollar kullanılarak oluşturulan her türlü sınırlamaya olanak sağlayan
araçları kapsamaktadır. Yasaların çizmiş olduğu sınırların ihlal edildiği durumda cezai
müeyyideler söz konusu olmaktadır. Bu araçlara başvurulmasının temel amacı, devletin zor
kullanma yetkisini kullanarak somut emir ve yasaklamalar getirerek uyulması gereken bu emir
ve yasaklar dışında başka bir seçenek tanımadan çevre kalitesini geliştirmektir.
3.2.1. Emir ve Yasaklar
Emir ve yasaklar başlığı altında da incelenen bu araçlar devletin insanları bir şeyleri
yapmaya veya yapmamaya zorlaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Colander, 1993, p. 356).
Emir ve yasaklar kullanılan en eski ve en yaygın araçlar olmakla birlikte bazı durumlarda
kullanılması zorunludur ve bunun yerine ikame edilecek başka bir araç söz konusu değildir. Aksi
takdirde telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin içme suyu
havzalarının yakını, ormanlık alan veya verimli tarım arazileri üzerine yerleşim alanı yapılması
veya fabrika tesis vb. yapılar bu kaynakların yok olmasına neden olacaktır (Değirmendereli,
2004, p. 491). Benzerlik gösteren durumlarda ekonomik araçların kullanılması işe yaramayacağı
için emir ve yasakların kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Filtre takma zorunluluğu, bazı
yakıtların kullanılmasının yasaklanması, merkezi alanların araç trafiğine kapatılması, ağaç
kesiminin, belirlenen alanların dışına atık bırakmanın yasaklanması vb. durumlar da yine bu
araçların sıklıkla kullanıldığı alanlardır. Emir ve yasaklara uymamanın müeyyidesi ise para
cezası, kapatma cezası ve çalışma ruhsatının iptali gibi uygulamalar şeklinde kendini
göstermektedir.
3.2.2. Standartlar
Dünya genelinde ele alındığında standartlar, hukuki araçlar içinde en baskın olan araçlardır
ve çevresel amaçlar doğrultusunda çeşitli faaliyetlerde müsaade edilebilecek miktarları,
belirlenen usullerin kullanımı, olması gereken belirli nitelikleri veya bazı maddelerin havaya,
suya, toprağa bırakılabilecek yoğunluğunu düzenlerler (Bernstein, 1995, p. 5). Dolayısıyla
standartlar düzenledikleri alanlara göre kalite standartları, atık-emisyon standartları, teknoloji
standartları, ürün standartları şeklinde değişik düzenlemeleri içermektedir.
Kalite Standartları, ortamın kalitesini korumaya yönelik getirilen standartlardır. Kirletici
maddelerin bırakılacağı ortamın taşıyabileceği, çevrenin ve insan sağlığının tehlike altına
girmeyeceği optimal kirlilik düzeyi belirlenir ve daha fazla kirletici madde salınmasına izin
verilmez.
Atık-Emisyon Standartları, Kirlilik kaynaklarından çevreye salınacak atık veya
emisyonun aşılmaması gereken maksimum miktarını düzenleyen standartlardır. Kalite
standartları ortamın kalitesine yönelik iken atık-emisyon standartları her bir kirletici kaynaktan
çıkacak kirlilik miktarına yöneliktir.
Teknoloji Standartları, üretim veya tüketim sürecinde kullanılan makine teçhizatın
kullanımına yönelik olarak dizayn edilen daha az kirlilik üreten çevre dostu teknolojilerin
kullanılmasını içeren standartlardır.
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Ürün standartları, kirletici etkisi olan ürünlere ve ambalajlarına yönelik olarak bunların
içerdiği bazı çevreye zararlı maddelerin miktarına kısıtlayan uygulamalardır. Belirlenen
standartları sağlamayan ürünlerin yurt içinde satışına izin verilmemekle birlikte ihraç edilecek
ülkeler tarafından da ülkeye girişine izin verilmemektedir.
Esas olarak yukarıda açıklanan farklı uygulamaları içeren standartlar arasında birinin
kullanılmasının diğerinin kullanılmasına engel teşkil eden bir durum yoktur ve bir kombinasyon
oluşturacak şekilde birlikte veya ayrı ayrı uygulanmalarına bir engel söz konusu değildir (Barde,
1994, p. 7).
3.2.3. ÇED
1972 Stockholm konferansı ile çevreye yönelik hassasiyet küresel anlamda bir ivme
kazanmış, insanlığı tehdit eder bir boyut kazanan çevresel sorunlara karşı ve çevre kalitesini
geliştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiği konusunda ülkeler arasında bir mutabakata
varılmıştır. Varılan mutabakat üzerine çevreyle ilgili atılacak adımlarda koordinasyon sağlaması
amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurulmuş ve UNEP’in de öncelik verdiği
konulardan biri Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olmuştur. Dolayısıyla da pek çok ülke
tarafından kullanılan bir uygulama haline gelmiştir.
ÇED, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirmeyi planladıkları projelerin
çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi yada çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin,
seçilen kuruluş yeri teknoloji alternatiflerinin belirlenip değerlendirildiği bir raporudur ve
projenin tüm uygulama aşamalarında bu etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesini de
içeren bir süreci kapsar. İlgili kurum ve kuruluşların bu raporu hazırlayıp uygunluk onayı alması
gerekmektedir (2872 sayılı Türk Çevre Kanunu, m. 10). Görüldüğü gibi ÇED, aslında daha önce
bahsedilen yatırımlar neticesinde ortaya çıkması muhtemel çevre sorunlarına karşı ihtiyat
ilkesinin uygulamadaki bir yansımasıdır.
3.3. Diğer Araçlar
Çevre politikası araçları olarak ekonomik ve hukuki araçlar şeklinde yapılan
sınıflandırmanın dışında tutulabilecek araçlar da vardır. Şimdi bu araçların hangi durumları ele
aldığı ve uygulanış biçimlerini inceleyelim.
3.3.1. Pazarlanabilir Haklar
Pazarlanabilir haklar, çevrenin aşırı kullanımı nedeniyle verilen zararı optimum düzeye
getirmek için kullanılan politika araçlarından biridir. Kamusal otoritenin, optimum kirlilik
düzeyini belirleyerek bunu firmalar arasında paylaştırması mantığından hareket etmektedir
(Stavins, 1998, p. 4). Her bir firma kotası miktarında emisyon salma hakkına sahipken kotasının
kullanmadığı miktarını diğer firmalara satabilmektedir. Firmalar arasında ihtiyaç duyulan
kirletme hakkı kotaları alım satıma konu olduğunda bir piyasa oluşacak ve bu piyasa da arz ve
talebe göre bir fiyat oluşacaktır. Dolayısıyla bu uygulama bir piyasa oluşturma mekanizmasıdır
(Panayotou, 1995, p. 13). Ancak merkezi bir otoritenin (genellikle bir kamu kurumu) kotaları
tahsis etmesi, gözetimi ve denetimi gerekli olduğu için bu aracın tam anlamıyla piyasa temelli bir
araç olmadığı da söylenebilir. Dolayısıyla pazarlanabilir hakların harçlara benzer bir tarafı da
vardır (Austin, 1999, p. 5).
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Emisyon ticareti veya ticari kirlilik ruhsatı olarak da bilinen bu uygulama sadece hava
kirliliği değil değişik uygulama alanları için de kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda suya atılacak
zararlı cisimler için veya biyoçeşitliliği sürdürebilmek için aşırı avlanmayı önlemeye yönelik
kotalar tahsis edilmesi ve benzeri durumlar örnek gösterilebilir (Panayotou, 1995, p. 13). Öte
yandan hava kirliliğine ilişkin olarak, uygulanacak hava sahasının belirlenmesi, hava kalitesinin
izlenmesi, kotaların tahsisi, bunların alım satımının ve kullanımının takibi, kirlilik türüne bağlı
olarak müsaade edilebilir miktarların tespiti ve karbondioksit gibi küresel bir kirleticinin sabit
kalmadığı ve başka alanlara hareket etmesi bu yaklaşımının uygulanmasında karşılaşılacak
problemlerdir (Panayotou, 1995, p. 13).
3.3.2. Depozito – Geri Ödeme Sistemi
Depozito sistemi, tüketiciler veya kullanıcılar çevreyi kirletme potansiyeli olan bir ürün
satın aldıklarında ürünün normal fiyatının üzerinde bir bedel ödemesi ve daha sonra zarar verici
maddenin geri dönüşüm için belirlenmiş uygun merkezlere teslim edilmesi sonucunda fazla
ödenen bedelin teslim edilmesini içeren bir yöntemdir ve bu yöntemin uygulanmasında devlet
veya resmi bir otoritenin sistemi oluşturmasına ihtiyaç vardır (Bernstein, 1995, p. 6). Depozito
sistemi ile ilgili olarak bilinen en yaygın uygulama ürünlerin ambalaj ve kutularına yönelik olan,
bunların geri iadesini gerektiren uygulamadır.
3.3.3. Yükümlülük Kuralları
Yükümlülük kuralları hukuki araçlardan ayrı tutulsa da düzenlemenin esası yine hukuk
kurallarına dayanmaktadır. Yasa koyucunun doğrudan düzenleme yaparak sınırlar getirmesi
yerine kirlilik yaratan birimlerin diğer insanlar üzerinde açtığı zarardan yasal olarak sorumlu
tutulmasını düzenlemesidir (Samuelson and Nordhaus, 1989, p. 429). Bu şekilde kurallar
oluşturularak toplumda zarar görenlerin zarar verenlere dava açarak tazminat talebinde bulunma
hakkı kirletici maddelerin salınmasına neden olanlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratacaktır
(Stavins, 1998, p. 26).
3.3.4. Mülkiyet Hakları
Dışsallıkların içselleştirilmesi konusunda ileri sürülen Coase teoreminin de önemli bir
varsayımı olan bu tür düzenlemeler kaynakların kullanılacağı alanın ve yasal sahibinin
belirlenmesini gerektirir. Yani kaynakların özel mülkiyete konu edilmesi söz konusudur ve zarar
gören tarafın zararının tazmin edilmesi esasına dayanır (Nicholson, 1988, p. 724). Bu
yaklaşımda öncelikle esas olan konu ise yetkili otoritenin yasal zemin ölçüsünde mülkiyet
haklarını açık bir şekilde tesis etmesidir. Kişilerin mülkiyetine konu olan kaynakların bir başkası
tarafından zarara uğratılması yani kirletilmesi durumunda, taraflar aralarında anlaşarak zarara
uğrayan tarafın mağduriyeti giderilecektir. Çevreye zarar verenlerin böyle bir yükümlülükten
ötürü bir maliyete katlanmalarının söz konusu olması ise kirlilik yayan faaliyetler için caydırıcı
bir unsur olacaktır.
3.3.5. Ahlaki Değer Yaratma
Çevre problemleri insanların davranışları sonucu oluşmaktadır ve insanların davranışları
toplum içinde çeşitli vasıtalarla oluşmuş olan insani değerlerin bir ürünüdür (Kassiola, 2003, p.
17). Bu nedenle çevre sorunlarının ahlaki boyutunu öne çıkaran ve insanların doğal çevreye,
diğer varlıklara ve gelecek nesillere karşı ahlaki sorumluluk duymasını sağlayacak destekleyici
politikalar gerekli olacaktır ve bununla insanı, çevre ile olan ilişkisinde ahlaki değerlerin
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oluşturduğu vicdan duygusunun otokontrolü ile baş başa bırakacaktır (Dağdemir, 2003, s. 194).
Bu mekanizmanın, yani çevrenin kalitesini geliştirmek ve korumak için gerekli olan tutum ve
davranışların, eylemlerin, değer yargılarının herkeste oluşturulması için de eğitimin ve çevre
bilincinin önemi kendini göstermektedir (İleri, 1998, s. 8). Dolayısıyla eğitim de çevreyi
kullanmada önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir.
SONUÇ
Kaliteli ve yaşanabilir bir çevre refahın önemli bir bileşeni olduğu gibi, canlı yaşamı için
olmazsa olmaz bir unsurdur. İktisat biliminin insan refahını maksimum etmek için uğraş veren
bir disiplin olduğu göz önüne alındığında çevre ile iktisat biliminin birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği açıktır. Çevreyi güvence altına almak, çevresel değerleri sürdürebilmek,
insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan zararları ortadan kaldırmak için
hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin
getirdiği maliyetlerin nasıl paylaşılacağı ise belirli bir taktik ve strateji gerektirdiği için ve atılan
her bir adımın bir alternatif maliyeti olduğu için çevre politikaları aynı zamanda bir iktisat
politikasıdır.
Çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik oluşturulacak politikalarda karar birimlerine yol
gösterici olması ve aynı zamanda toplumu yönlendirmesi açısından uyulan sürdürülebilir
kalkınma ilkesi, kirleten öder ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi ve işbirliği gibi temel ilkelerin
önerileri dikkate alındığında her bir ilkenin avantajlı ve dezavantajlı olduğu çeşitli durumlar
vardır. Bunun nedeni çevresel unsurların çok geniş çaplı ve çok farklı durumlardan farklı bir
şekilde etkilenmesidir. Yine bu ilkeler neticesinde katlanılacak fırsat maliyeti de iktisadi olarak
titizlikle analiz edilmesi gereken bir konudur. Yine ülkelerin sahip olduğu faklı kirlilik düzeyleri,
farklı kirletici kaynaklar, farklı gelişmişlik düzeyi ve farklı yapısal sorunlarla birlikte bazı
ilkelerin karar birimleri ve insanların suistimaline açık olabileceği durumlar göz önüne
alındığında belirli bir ilkenin düstur edinilmesi konusunda öneride bulunmak zorlaşmaktadır.
Ancak çevresel bozulmalar çok farklı şekillerde vuku bulduğundan çoğu ülke için her bir ilkenin
karşılık bulacağı ve etkili olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla sorunların özelliği ve
ciddiyetine göre tek bir ilkeden ziyade karma bir strateji izlenmesi daha uygun olacaktır.
Çevre politikalarında uyulacak ilkeler açısından benzer durum kullanılacak araçların
seçiminde de karşımıza çıkmaktadır. Yine çevresel sorunların çok çeşitlilik göstermesi, ülkelerin
karşı karşıya olduğu çevresel risklerin farklı oluşu, ülkelerin farklı gelişmişlik düzeyinde ve
farklı yapısal özellikte olması araç seçimi konusunda bir veya birkaç araçtan ziyade ekonomik
hukuki ve vicdani nitelikleri itibariyle çıkaracağı etkiler hesaba katılarak çalışmada sıralanan her
bir aracın kullanılması daha makul görünmektedir. Örneğin sadece ekonomik araçların
kullanılması durumunda bedeli ödendiği sürece doğadan yararlanma veya çevreyi kirletme hakkı
vardır ki telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilir. Yine ekonomik araçlardan
sübvansiyonların kullanılması kirleten kesimi ödüllendireceği gibi vergilerin kullanılması
üreticiler üzerinde maliyet artışına neden olarak ekonomi üzerinde daraltıcı bir etkiye sahip
olacaktır.
Her bir çevresel sorunun özelliği ve ciddiyetine göre hangi aracın hangi gerekçeyle daha
etkin olabileceği ve kullanılması gerektiği konusu yine ele alınan soruna göre değişecektir ancak
çevresel sorunlara genel olarak bakıldığında farklı nitelik ve çok çeşitlilik göstermektedir. Genel
anlamda incelediğimizde, çevre konusunda uyulacak ilkeler, oluşturulacak politikalar ve
seçilecek araçlar konusunda bir veya birkaç ilke, politika ve araç seçiminden ziyade ülkelerin
13
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sahip olduğu özel durumlar da dikkate alınarak bütün ilke ve araçlar yardımıyla gerekli adımların
atılması daha uygun olacaktır.
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TÜRK DESTANLARINDA KAHRAMANIN SEVGİLİSİNE ULAŞMAK İÇİN
SINANMASI MOTİFİNİN TİP YAPISI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU1
ÖZ
Türk destanlarında kahramanın ana rahmine düşmesinden itibaren başlayan olağanüstü
özelliklerin tasviri; yurdunu ya da ailesini bir düşman saldırısından kurtarması, sevgilisine
ulaşması ve yurduna geri dönmesi noktalarında devam eder. Bu tek yönlü anlatı çizgisi adeta
açılım-çözüm, sorun-çözüm, kaos-kozmos şeklinde sürer ve kahramanın merkezde olduğu bir
yapıdadır. Türk destanlarında kahramanın sevgiliye ulaşmak için sınava tabii tutulması ya da
onun için mücadeleye girmesi hayli belirgin bir motiftir. Bu motifin ilerde oluşturulabilecek
Türk kahraman kalıbına dahil edileceğini düşünüyoruz. Bu çalışmada bu motifin tiplerini
ortaya koymaya çalışacağız. Seçmiş olduğumuz metinler “Kan Turalı”, “Bamsı Beyrek”,
“Alpamış”, “Alpamışa”, “Alpamıs”, “Alday Buuçu”, “Çeçen Kara Möge”, “Boktu Kiriş Bora
Şeeley”, “Ural Batır”, “Kozın Erkeş” gibi epik karakterli destan metinleridir.
Anahtar Kelimeler: Türk Destanları, Kahraman, Sınama.

TYPE STRUCTURE OF MOTIF TESTING HERO FOR REACH HIS LOVER IN
TURKISH EPICS
ABSTRACT
Depiction of the extraordinary features since the fall of the hero from the womb in
Turkish epics continues the point of recovery from hostile attack on the residence or family,
to reach his lover and return to homeland. This one-sided narrative, takes almost the form of
opening-solution, problem-solution, chaos-cosmos and in structure that the hero in the center.
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Testing hero for reach his lover or fight for her is quite clear theme. We think that this motif
will be included in the pattern of Turkish hero that can be created in the future. In this study
we will try to demonstrate that this motif types. The chosen texts are epic character as “Kan
Turalı”, “Bamsı Beyrek”, “Alpamış”, “Alpamışa”, “Alpamıs”, “Alday Buuçu”, “Çeçen Kara
Möge”, “Boktu Kiriş Bora Şeeley”, “Ural Batır”, “Kozın Erkeş”.
Key Words: Turkish Epics, Hero, Testing.
1. Giriş
Türk destanlarının tematik özellikleri genel olarak küçük farklar dışında birbirine
benzemektedir. Bu tematik benzerliklerin kahramanın başından geçen olaylar zinciriyle
doğrudan ilgisi olmakla beraber, motif özellikleri bakımından mitolojik karakterlerin öne
çıkıp çıkmaması noktasında Türk destanlarında bazı ayrılıklar da oluşmuştur. Özellikle
Sibirya Türk destanlarının mitolojik özellikler taşıması, diğer bölgelerdeki Türk
destanlarından ayrılan en önemli yönüdür. Bununla birlikte olaylar zincirindeki benzerlikleri
bütün Türk Dünyası destanlarında görmek mümkündür.
Türk destanlarında kahramanlar olağanüstü özellikler arz eder. Kahramanın ana rahmine
düşmesinden itibaren başlayan bu olağanüstü özelliklerin tasviri, yurdunu ya da ailesini bir
düşman saldırısından kurtarması, sevgilisine ulaşması ve yurduna geri dönmesi noktalarında
devam eder.
İbrayev’e göre (1998: 10), başkahramanın olduğu yerde olay ve hareket vardır, destanda
bunun dışında kalan konulardan bahsedilse bile, mevcut olayların esas noktasında devamlı
olarak başkahraman vardır.
Türk destanlarında başkahraman, idealize edilmiştir. Çünkü toplumun beklentileri onun
üzerinde yoğunlaşmış, töresel ve evrensel değerler onun kimliğinde pratiğe dökülmüştür.
Çobanoğlu’na göre (2003: 342), destanların asırlardan beri yaşaya gelen geleneği ve
destancı-dinleyici arasındaki etkileşime bağlı olarak gelişen yapısı ve doğal olarak bu yapıya
yansıyan ve tekrarlana gelen müşterek motiflerle bunların destanlarda benzer sıralanış düzeni
vardır.
Türk destanlarındaki bu benzer yapılar, gelişim çizgileri farklı da olsa Türk milletinin
değişik coğrafyalarda aynı değerler üzerinde kendi kimliğini oluşturduğunu gösterir.
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Türk destanlarında geçen kahramanın sevgiliye ulaşmak için sınava tabii tutulması ya da
onun için mücadeleye girmesi hayli belirgin bir motiftir. Bu motifin ilerde oluşturulabilecek
Türk kahraman kalıbına dâhil edileceğini düşünüyoruz. Aşağıda bu motifin tiplerini ortaya
koymaya çalışacağız. Seçmiş olduğumuz metinler “Kan Turalı”, “Bamsı Beyrek”, “Alpamış”,
“Alpamışa”, “Alpamıs”, “Alday Buuçu”, “Çeçen Kara Möge”, “Boktu Kiriş Bora Şeeley”,
“Ural Batır”, “Kozın Erkeş” gibi epik karakterli destan metinleridir. Anadolu sahasında “halk
hikâyeleri” olarak adlandırılan “aşk konulu destanlar”ı, hem bu çalışmanın sınırlarını
aşacağından, hem de “epik konulu destanlar”la bu anlatıların konu uyuşmazlıklarının daha
çok olmasından bu çalışmaya dâhil etmedik. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu motifi, “sevgiliden
haberdar olma / sevgiliyle karşılaşma”, “yolculuk”, “yarışma / sınama” olmak üzere üç ana
başlık altında ele alacağız:
2. İnceleme
2. 1. Sevgiliden Haberdar Olma / Sevgiliyle Karşılaşma
Başlı başına bir motif olarak değerlendirilebilecek olan “sevgiliden haberdar olma”,
yarışma ve sınamaya ön hazırlık olması bakımından diğer maddelerle ilişkilidir. Türk
destanlarında bu haberdar olma biçimi, bazen kahramanın başka bir yerde bulunan “beşik
kertmesi”nden haber almasıyla; bazen dünya güzeli bir kızla ilk karşılaşmalarıyla; bazen de
kitaplardan ya da mektup yoluyla haberdar olmasıyla oluşur.
2. 1. 1. Kahramanı Ailesi Sevgilisinden Haberdar Eder
Dede Korkut Kitabı’nda geçen “Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı” anlatmasında Kan
Turalı’nın babası Kanlı Koca, oğluna, artık yaşlandığını, yurdunu, malını kendisine
bırakacağını, dolayısıyla onun da evlenmesi gerektiğini söyler. Kan Turalı bu sözler üzerine
kendisi yerinden kalkmadan kalkacak, atına binmeden atlanacak, kâfir iline varmadan
kendisine baş getirecek özelliklere sahip bir kız arzuladığını belirtir. Kanlı Koca, Oğuz elinde
bu özelliklere sahip bir kız bulamaz. Ancak Trabzon tekfurunun kızı bu özelliklere sahiptir.
Bu kız için ise zor sınamalar ve yarışlar söz konusudur. Kanlı Koca geri dönerek oğluna
durumu izah eder (Ergin, 2004: 185).
“Alpamış” destanının Karakalpak Türkleri arasında yaygın olan “Alpamıs” varyantında
kahraman ile müstakbel sevgilisi beşik kertmesidir. Annesi Cantiles, kahramanın nişanlısı
olan Gülparşın’ın Kalmak yurdunda olduğunu Alpamıs’a söyler (Ergun, 1998: 78).
3
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Tıva Türkleri arasında yaygın olan “Alday Buuçu” destanında babası Alday Buuçu,
kahraman Han-Buuday’a müstakbel sevgilisinden haber verir. Bu destanda da beşik kertmesi
söz konusudur. Kahraman, Alday Buuçu’nun yoldaşı Uzun-Sarıg Haan’ın kızıyla beşik
kertmelidir (Ergun ve Aça, 2005a: 98).
Tıva destanlarından Çeçen Kara Möge destanında kahraman, anası ile babasına
kendisine uygun bir eşi nerede bulabileceğini sorar. Anası, kendisine eş olabilecek kızın
kuzeyde yurt tutmuş Uzun-Sarıg Haan’ın kızı Narın Dangına olduğunu söyler (Ergun ve Aça,
2005b: 57-58).
2. 1. 2. Bir Kitap ya da Mektup Yoluyla Sevgilisinden Haberdar Olur
“Alpamış” destanının Özbek Türkleri arasında yaygın olan varyantında, kahramanın
beşik kertmesi olan Berçin, Kalmakların kendisine talip olması nedeniyle sevgilisi Alpamış’a
mektup yazarak bir grup atlıyla bu mektubu gönderir (Yoldaşoğlu, 2000: 49).
Tıva destanlarından “Boktu-Kiriş Bora Şeeley”de, kuşa dönüşmüş üç kız gökten gelerek
bir kâğıt bırakırlar. Bu kızlar, gökte bulunan üç âlemin kağanının kızlarıdır. Bu esnada
kahraman öldüğü ve defnedildiği için bu kızlar için yarışmaya kız kardeşi Bora Şeeley,
ağabeyinin kılığına girerek katılacaktır (Ergun ve Aça, 2005a: 101).
Altay Türkleri arasında yaygın olan “Kozın Erkeş” destanında kahraman, bilgelik
kitabında geleceğini görür. Karatı Kağan’ın Kızı Bayım Sur ile evleneceğini görünce yola
çıkmaya hazırlanır (Dilek, 2002: 252-255).
2. 1. 3. Evlilik Yarışması İçin Halka Duyuru Yapılır
Başkurt Türkleri arasında anlatılan “Alpamışa” destanında Eyler Han’ın kızı Barsınhılıv
büyüyüp evlenme yaşına geldiğinde yengesi aracılığıyla babasına evlilik isteğini iletir. Gelen
dünürcülerin aksine o, eşini kendisi belirlemek istemektedir. Bunun için kendisini güreşte
yenme şartı öne sürmüştür. Büyük bir dağa çıkıp çadır kurar, burada ülkenin yiğitleriyle güreş
tutar. Kimse onu yenemez (Ergun ve İbrahimov, 2000: 251).
2. 1. 4. Kahraman Doğrudan Kızla Karşılaşır
Dede Korkut Kitabı’nda bulunan “Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” anlatmasında
kahraman, bir av esnasında avladığı hayvanın bulunduğu bölgede bir otağa rastlar. Otağda
bulunan, kahramanın beşik kertmesi olan Banı Çiçek, yanında bulunan kızlar aracılığıyla
4
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avdan pay ister. Kahraman onun sözlüsü olduğunu bilmemektedir. Kahramanla sevgilisi
burada karşılaşırlar (Ergin, 2004: 122).
Başkurt Türkleri arasında anlatılan “Ural Batır” destanında kahraman ölümsüzlüğü
aramak için yola koyulduğunda Samral padişahının ülkesine gelir. Samral’ın kızı Humay’la
karşılaşmaları bu şekilde olur. Humay, ondan devin eline esir düşen kız kardeşi Ayhılıv’ı
kurtarmasını ister. Eğer başarırsa atı ile kılıcını ona armağan edeceğini söyler. Ural, kızı
kurtarır. Bu arada Ural’ın kıskanç kardeşi Şülgen, zindandan kurtulunca Humay’la evlenmek
istediğini belirtir (Ergun ve İbrahimov, 2000: 258).
2. 2. Yolculuk
Bazı destan metinlerinde bu “yolculuk” motifi, “gurbete çıkma”yla paralellik arz
etmektedir. Burada sözü edilen yarışma ve sınamaya önceden haberli ya da farkında olmadan
yola çıkmadır.
“Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı” anlatmasında kahraman, Trabzon’dan dönen babasını
karşılar. Babası olanları anlatır ve bu kıza sahip olabilmek için hüner gerektiğini söyler. Kan
Turalı yanına yiğitlerini alarak yola çıkar. Yedi gün, yedi gece at sürdükten sonra kâfir eline
gelirler. Orada çadır kurarlar. Tekfurun askerleri onlara kim olduklarını sorarlar. Kan Turalı,
kendilerinin gelme amacını söyleyince kafirler onları ağırlarlar (Ergin, 2004: 186-188).
“Alpamış” destanının Özbek Türkleri arasında yaygın olan varyantında, kahraman, kız
kardeşinin ısrarıyla yola koyulur. Çeşitli yardımcı karakterlerin görüldüğü bu yolculuk
destanda uzunca anlatılmaktadır. Daha sonra Berçin’in çadırının bulunduğu bölgeye dostu
Karacan’la birlikte gelir (Yoldaşoğlu, 2000: 56).
“Alpamış” destanının Karakalpak Türkleri arasında yaygın olan “Alpamıs” varyantında
kahraman, Gülparşın’ın olduğu yere gelir. Kıza talip olan Karacan’la güreş tutar. Onu yener.
Böylelikle iki rakip dost olurlar. Karacan, Gülparşın’ın yanına giderek Alpamıs’ın geldiğini
haber verir (Ergun, 1998: 86).
“Alpamışa”da yarışmadan haberdar olan kahraman kızla güreş tutmak için annesinin
ısrarına rağmen yola koyulur. Yola koyulmadan önce atını belirler (Ergun ve İbrahimov,
2000: 251).
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Tıva destanlarından “Boktu-Kiriş Bora Şeeley”de, kahramanın kız kardeşi kahraman
öldüğü için onun adına yarışmak için göğün üçüncü katına yolculuğa çıkar (Ergun ve Aça,
2005a: 101-102).
Tıva Türkleri arasında yaygın olan “Alday Buuçu” destanında Han-Buuday, yola
çıkarken babası kendisine her yeri görebilecek bir dürbün ile yerle göğün birleştiği kapıları
açabilmesi için de yedi ok verir. Han-Buuday’ın yolculuk arkadaşları gökten inmiş üç yüz
atlıdır. Çeşitli maceralardan ve yeraltı yolculuklarından sonra Sarıg-Haan’ın obasına varırlar
(Ergun ve Aça, 2005a: 99).
Tıva destanlarından “Çeçen Kara Möge”de kahraman, yola çıkar. Yolda Uzun SarıgHaan’ın kızını almak isteyen fakat başaramayıp geri dönen Ügey-Haan ile karşılaşır. Yolda
iki kurt öldürüp ganimet olarak kızın babasına vermek üzere yanına alır. Çeşitli “şekil
değiştirme”lerin de görüldüğü bu yolculuk esnasında kahraman bir çoban kılığına girerek
obaya varır (Ergun ve Aça, 2005b: 58).
Altay Türkleri arasında yaygın olan “Kozın Erkeş” destanında kahraman, annesinin
bütün ısrarlarına rağmen yola koyulur. Annesi yolda su samuru, tilki ve kaplana dönüşüp onu
üç kez engellemek ister. Yolda karşılaştığı bir çobanın yardımıyla kılık değiştirerek Karatı
Haan’ın sarayına varırlar (Dilek, 2002: 289-291).
“Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” anlatmasında sevgili uğruna yarışmak için yolculuk
söz konusu değildir.
“Ural Batır” destanında sevgili için yolculuk söz konusu değildir. Padişahın kızı,
kahramandan kardeşini devin elinden kurtarmasını ister. Kahraman kızı kurtarınca Humay’la
arasında duygusal bir yakınlaşma oluşur.
2. 3. Sınama / Yarışma
İncelediğimiz destan metinlerinin bazılarında kahraman yolculuğa çıkmadan doğrudan
sevgiliyle karşılaşır ve sevgilisi onu sınar. Bazı metinlerde birisinden haber alan kahraman,
uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar. Özellikle Sibirya destanlarında bu yolculuk mitolojik
unsurlar taşımaktadır. Bu destanlarda gökyüzüne ya da yeraltına yolculuk söz konusudur.
Sevgilisinin obasına giren kahraman, burada yarışmalara katılır. Rakip, bazen diğer talipliler,
bazen de vahşi hayvanlardır.
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Aça ve Olgunsoy’a göre (2010: 5), Tıva kahramanlık destanlarında talip oldukları
kızları almak isteyen bahadırlar, bir yandan kızların babaları tarafından düzenlenen yarışlara
katılarak sınavdan geçirilirlerken diğer yandan da bazı gerçeklerin ortaya çıkarılmasına
yönelik sınavlar ile akıl ve kurnazlığın ölçüldüğü sınamalardan geçirilmektedirler. Bazı
destanlarda, katıldıkları yarışları kazanarak kızları almaya hak kazanan bahadırların, kızlarını
yarışlar sırasında rakiplerini devre dışı bırakan bahadırlara vermek istemeyen han babalar
tarafından yerine getirilmesi zor ve tehlikeli görevlere koşuldukları da görülmektedir. Zor ve
tehlikeli görevlerden amaç, kızları almaya hak kazanan bahadırlardan kurtulmaktır.
2. 3. 1. Vahşi Hayvanlarla Güreş
“Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı” anlatmasında kahraman, daha önce kimsenin yenemediği
boğa, aslan ve deve ile güreşir. Eğer yenilecek olursa başı kesilecektir. Bu mücadele inişli
çıkışlı bir durum arz eder. İlk iki hayvanı arkadaşlarının soylamalarıyla yenen Kan Turalı,
üçüncü hayvanda yenilecek gibi olur ama sonunda başarır. Kâfir beyinin oğulları mücadeleyi
zora sokmak için bazı oyunlara başvururlar. Başarıdan sonra Selcen Hatun’la evlenmeye hak
kazanır (Ergin, 2004: 188-193).
2. 3. 2. Diğer Taliplilerle Yarışma
“Alpamış” destanında yarışma, at yarışı, ok çekme, bin adımlık yerden para vurma,
güreş tutup doksan alpı yenme gibi safhalardan oluşmaktadır. Bu yarışmada Alpamış’ın dostu
Karacan kahramana yardımcı olur, onun adına bazı yarışma safhalarına katılır. Güreşte de
başarılı olan Alpamış, Berçin’le evlenmeye hak kazanır (Yoldaşoğlu, 2000: 60-70).
“Alpamıs”ta önce at yarışı olur. Kahraman atı Bayşubar’ı yarıştırır, yarışmayı kazanır.
Güreş esnasında iki pehlivanı öldüren kahraman, Tayşahan’ın adamlarının saldırısına uğrar.
Dostu Karacan’ın yardımıyla onları da alt eder ve Gülparşın’ı almaya hak kazanır (Ergun,
1998: 89-92).
“Ural Batır”da kahramanın kıskanç kardeşi, Humay’a talip olur. Humay ondan bazı
isteklerde bulunur. Bu isteklerin ilki, ak-boz atı yakalayıp üzerinden kılıcı almaktır. Şülgen
bunu başaramaz ama Ural Batır başarır. Humay’ın ikinci isteği, dağ başındaki ağır taşı
kaldırmaktır. Şülgen, bunu da başaramaz. Kardeşinin başarısızlığına kızan Ural taşı
gökyüzüne fırlatır. Taş günlerce yere düşmez. Halk ona taşı yakalaması için yalvarır. Taşı
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yakalayan Ural Batır, bu taşı kötü devin ülkesine doğru atar. Padişah, Ayhılıv’ı Şülgen’e;
Humay’ı da Ural’a verir (Ergun ve İbrahimov, 2000: 129-145).
“Ural Batır” destanında doğrudan kahramana yönelik bir sınama yoktur. Kahramanın
kardeşi Şülgen’in kıskançlık ve yetersizliklerini öne çıkarmak, kahramanın Humay’ı hak
etmiş olmasını ispatlamak için anlatıcı böyle bir yola başvurmuş olabilir.
2. 3. 3. Sevgilinin Doğrudan Kahramanı Sınaması
“Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” anlatmasında kahraman, Banı Çiçek’le karşılaşınca,
Banı Çiçek kendisini dadı olarak tanıtır. Bamsı Beyrek’i yarışmaya davet eder. Ok atma ve
güreşte Bamsı Beyrek kızı yenince kız, gerçeği açıklar. Bamsı Beyrek muradına erer (Ergin,
2004: 124-127).
“Alpamışa”da kahraman, Barsınhılıv’ın bulunduğu dağın eteğine gelerek kıza meydan
okur. Kız, yukarıdan büyük bir taş fırlatır. Kahraman bu taşı yakalayıp geri fırlatınca dağın
tepesi uçup gider. Daha sonra kız, daha büyük bir taş atar. Kahraman, bunu da yakalayıp geri
fırlatır. Kızla kahraman güreşe tutuşurlar. Kahraman kızı yener ve onu almaya hak kazanır
(Ergun ve İbrahimov, 2000: 254-259).
2. 3. 4. Olağanüstü Becerilerin Gerçekleştirilmesi
“Kozın Erkeş” destanında kahraman, dilenci kılığında saraya vardığında başka biriyle
kızın düğünü yapılmaktadır. Kahraman, kızın babasına kızın seçimini kendisi yapması
gerektiğini söyler. Kağan, bu isteği kabul eder. Saraya giren diğer taliplilerin arasında Kozın
Erkeş de vardır. Kız hiçbirini seçmez. Herkes dışarı çıkar. İçerde yalnızca bir dev ile
kahraman kalmıştır. Kız elindeki etleri kahramana vurur. Kağan kızının yanlışlık yaptığını
öne sürerek bu durumu kabul etmez. Tekrar seçim olur. Kız yine kahramanı seçince kağan
kahramana bazı şartlar öne sürer. Kağan: “Kara denizin yanındaki, kara dağın başına çıkıp
kara denizi geçerek elli aygır malı aşıp elli perdeye ayak değdirmeden sıçramayı başaran kişi
kızımı alır” der. Kahraman dışında kimse başarılı olamaz. Daha sonra kız ile birlikte kaçarlar
(Dilek, 2002: 296-305).
“Alday Buuçu”da Ulug-Sarıg Haan, en küçük kızı için yarışlar düzenler. Yarışları
kazanan kızını alacaktır. Bu yarışmalar, başka adaylar da olmasına karşın, daha çok HanBuuday ile Deer Oglu Deek-Sarıg Möge arasında geçer. Yarışlar şunlardır:
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a) Yüz çamın başını atıp kesip kozalaklarını yere düşürmeden toplayıp devenin delik
kemiğinden oku geçirip devenin kemiğini parçalayarak demir gök yazılı taşı parça parça edip
yüz öküz yükünce ağacı kesip sarı bozkırı yakarak sarı bozkırın başında dağ belinden
geçerken oku ucunu varıp tutmak
b) Oba önündeki Arzaytı dağını obanın arkasındaki üç dağın tepesinden teperek
aşırmak
c) Dünyayı atla üç kez dolanmak
ç) Öğle vakti güreş tutmak. (Ergun ve Aça, 2005a: 171).
Yarışmaların bazı bölümlerinde kahramana ve rakibine bazı yardımcı karakterler
yardımcı olurlar. Bütün bu yarışları kazanan Han-Buuday kızı almaya hak kazanır.
“Boktu-Kiriş, Bora Şeeley” destanında göğün üçüncü katının üç hanımın üç kızı için
yarışlar düzenlenir. Bu yarışlar şunlardır:
a) Doksan pud bakırı dokuz kez tepikleyip yukarı fırlatmak
b) Kırk pudluk kara bakırı ateşin közüne dayanıp elde tutmak ve onu fırlatıp atmak
c) Bozkır ortasında kırk kulaç demir yazılı taşı başı kırılıncaya kadar tekmelemek
ç) Dünyayı dokuz kez atla dolanmak
d) Koşu yarışması
e) Yerin göğün kenarına konulan ak ağızlı ala çaydanlığın ağzını vurup ezme
f) Ulu güreş. (Ergun ve Aça, 2005a: 172).
Bora Şeeley bu yarışların hepsini kazanır.
“Çeçen Kara Möge” destanında kahramandan büyük bir taşı kaldırması, at yarışını
kazanması ve güreşte rakiplerini yenmesi istenir. Kahraman bunları gerçekleştirir. Daha sonra
kızın babası ikna olmayınca ondan yerle göğün birleştiği yerde yaşayan kocakarının demir
değneğini getirmesini ister. Kahraman bu işi de başarınca kızla evlenmeye hak kazanır (Ergun
ve Aça, 2005b: 131).
3. Sonuç
Türk destanlarında önemli ölçüde göze çarpan kahramanın sevdiği kız uğruna mücadele
etmesi, yarışmalara girmesi motifinde toplumun sosyal ilişkileri, sosyal yapısı hakkında bilgi
edinmekteyiz. Yaşam biçiminin fizik kuvvetini öne çıkardığı bu toplumsal yapıda sevgililerin
yiğitlik özellikleri ile güzelliklerinin önemli olduğu kanaatine ulaşmaktayız.
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Eski destanlardan “Oğuz Kağan Destanı”nda böyle bir yarışma söz konusu değildir.
Toplumların gelişim çizgisiyle birlikte destanlardaki konusal farklılaşmaların aşk ve sevgili
uğruna yapılan mücadeleleri şekillendirdiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Aşk
konusu, halk hikâyesi dönemine doğru yaklaşıldıkça ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.
Türk toplumunda evlenecek çiftlerin kendi eşini kendi kriterleri çerçevesinde belirleme
eğiliminin ağırlık kazandığı bu destanlarda müstakbel eşler birbirlerinden fiziki yeterlilik ve
kendilerine tam bağlılık istemektedirler. Yapılan bu yarışmaların önemli işlevlerinden birisi
de budur.
Destanlarda dikkati çeken bir başka nokta, yardımcı karakterlerin yarışmalarda
kahramana yardımcı olmalarıdır. “Alpamış” ve varyantlarında Karacan, yarışmalara
kahraman adına bizzat katılmaktadır.
“Bamsı Beyrek” ve “Alpamışa”da sevgili olacak kızlar kahramanı bizzat kendileri
sınamadan geçirmektedirler. “Alp tipi”nin belirgin örneğini teşkil eden bu kadın tipler,
kahramanlarla güreş tutmakta, onlarla yarışmalara girmektedirler.
İki kardeşin aynı kıza talip olması konusunda “Ural Batır” destanı özel bir konum arz
eder. Kahramanın erkek kardeşi kıskanç ve yetersiz bir karakter olarak gösterilmiştir. Bu
yönüyle toplumun kardeş mücadelelerine iyi gözle bakmadığı sonucuna ulaşabiliriz.
Diğer yandan, Türk destanlarında kahraman ile müstakbel eşi arasında “beşik
kertmesi”nin öne çıktığı gözlenmektedir.
Sibirya sahası destanlarında olağanüstü özellikler, diğer destanlara nazaran oldukça
belirgindir. Bu destanlardaki yarışmalar, destan kurgusunun merkezinde olabilecek şekilde
önemli bir yer işgal eder. Burada “destan dönemi”ni yakın bir zamana kadar canlı olarak
yaşayan Sibirya Türklerinde destancı-dinleyici ekseninde destan icrasının destana konusal
zenginlik kazandırdığı söylenebilir.
Yaptığımız bu çalışmadan anlaşılıyor ki, Türk destanlarında sevgili ve onun uğruna
kahramanın girdiği mücadele, Türk destan araştırmalarında göz önünde bulundurulması
gereken bir motiftir.
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YENİ BİLİM VE LİDERLİK

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA∗
Öz
Liderlik olgusunun 19. yy’dan beri bilim insanlarının çalışma alanlarından biri olmasına
ve bu konuda yapılmış pek çok çalışma bulunmasına rağmen belli bir liderlik anlayışının dışına
çıkılamamıştır. Bilim insanları ve uygulayıcılar hala eski bilim yani mekanik anlayış
çerçevesinde liderlik çalışmaları yapmaya devam etmektedirler. Hâlbuki kaosun ve karmaşıklığın
hüküm sürdüğü bir evrende liderlik mekanik çerçeve içerisinde düşünülemez. Bu çalışmada
karmaşıklık, kaos ve kuantum kuramları kavramsal olarak incelenmiş ve liderlik anlayışına
etkileri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kaos Kuramı, Kuantum Felsefesi, Liderlik
THE NEW SCIENCE AND THE LEADERSHIP
Abstract
Although leadership has been the research field of scientists since 19th century and there
are lots of researches, scholars and practitioners could not be able to go beyond a certain
leadership perspective. Scholars and practitioners still insist on formulating leadership styles
parallel to mechanic assumptions. Whereas, in a complex and chaotic universe, leadership can
not be considered in the frame of mechanism. In this paper, complexity, chaos and quantum
theories and their effects on the leadership paradigm have been studied.
Key Words: Chaos Theory, Quantum Philosopy, Leadership
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Giriş
İlk bilimsel devrim diye adlandırdığımız ve eski bilimin temelini oluşturan olgu, dünyanın
güneşin etrafında döndüğünü bulan Kopernik ve Galileo’nun, gezegenlerin hareket yasalarını
geliştiren Kepler’in ve eski bilimsel metodun çerçevesini çizen Francis Bacon’un çalışmalarıyla
15. ve 16. yüzyılda başlamıştır. Newton’un 1687’de Principia adlı Kitabını yayınlaması fiziksel
dünyaya dair düşüncede gerçek bir devrim gerçekleştirmiştir. Newton’un üç hareket yasası
bilimsel bir görüşe doğru ilk adımları içeriyordu ve daha sonraki iki asır bilimsel düşüncede
egemen olacak yeni klasik mekaniğin temellerini atmıştır (Capra, 1992; Marshall ve Zohar, 2003;
Yıldırım ve Şimşek, 2000).
Diğer bilim dallarında olduğu gibi yönetim de başka bilim alanlarında ulaşılan bilgi ve
bulgularla gelişen, zenginleşen bir bilim dalıdır (Erçetin, 1998). 19 yüzyılda Newton fiziğinin
etkisiyle gelişen mekanik örgüt görüşünden etkilenen yönetim 21. yüzyılda kaos, kuantum ve
karmaşıklık bilimlerinden etkilenecektir.
21. yüzyılda da muhtaç olduğumuz şey, yeni bir paradigma, yeni bir tasarım, düşünme,
algılama ve değerlerimizde kökten bir değişimdir. Gerçekliğim mekanistik kavrayışından
bütüncül kavrayışına doğru yönelen bu değişim bütün alanlarda görülebilir ve içinde
bulunduğumuz dönemi de o belirleyecektir (Capra, 1992).
Eski Bilim
Dünyanın gözlenebilir, çözümlenebilir ve saat gibi işleyen bir yapıdan oluştuğunu iddia
eden Newton, gözlem ve çözümleme sonucunda ortaya çıkacak birkaç sade, basit ve kesin
kanunun evrenin bütününü kesin olarak açıklayacağını savunur. Newton fiziğinin tanımladığı
evren ve dünya, belirgin kurallara göre işleyen, deterministik, yani her olayın bir takım sebeplerin
kaçınılmaz sonuçları olarak meydana geldiği, bulanık olan, ortada kalan hiçbir şeyin olmadığı
başı sonu belli, mekanik bir yapıdır (Prigogine ve Stengers, 1984; Capra,1992; Cramer, 1998;
Değirmenci ve Utku, 2000; Ruelle, 2000; Alatlı, 2006).
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Mekanik anlayışın eleştirisi hem fen bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde temelde dört
kuramsal yaklaşımla yapılabilir. Bunlardan birincisi, mekanistik anlayışın yerini aldığı organik
dünya görüşüdür. İkincisi, modernizmi eleştiren post-modernizmdir. Üçüncüsü mistizmdir.
Sonuncusu ise içinde bulunduğumuz yüzyılda fizikteki yeni gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan
yeni bilimdir (Dulupçu 1998). Bu çalışmada mekanistik anlayışın liderlik anlayışına etkileri yeni
bilim çerçevesinde eleştirilecek ve yeni bilimin liderlik anlayışına olan etkileri incelenecektir.
Örgütler ve yönetim bilimi, diğer bilim alanlarında olduğu gibi,

Newtoncu dünya

görüşünden etkilenmiştir. Örgütün edimi düşünmeleri için para ödenen yöneticilerin
sorumluluğundaydı. Bu dönemde yöneticilerin ve liderlerin asıl görevi işin gidişini kontrol etmek
ve var olanı korumaktı (Goulielmos 2002).Yeni bilimin hakim olduğu bir dünyada artık liderlik
kavramı mekanik paradigma içerisinde anlatılamaz ve anlaşılamaz, çünkü liderlik mekanik bir
kavram değildir. Liderlik de tıpkı örgütler gibi yaşayan bir sistemdir; canlıdır, diriktir ve diğer
yaşayan sistemler gibi kendi kendini örgütleme yeteneğine sahiptir. Liderler, belli durumlarda
rollerini oynayan bireyler değil yaşayan canlılardır. Bu anlayışa Newtoncu paradigmada yer
yoktur ve liderliği anlamada ve anlatmada yeterli değildir (Papatya ve Dulupçu, 2000; Handy,
2000).
Eski bilim, hem denklemlerinin tahminleri, hem de daha geniş felsefi temelleri açısından
katı şekilde deterministtir. Hiçbir anlamda yaratıcılığa yer yoktur. Her şey olması gerektiği
gibidir. Eski bilim, mutlağı, kesini ve değişmeyeni vurgular. Katı sebep ve sonuç yasaları
kestirilebilir doğrusal değişime götürür. Kurulu sıradizinlere ve sabit rollere dayanan ve
stratejilerini “B her zaman A’yı izler” esasına dayandıran örgüt modelleri esnek ve hassas
değildir. Bizim şimdilerde sürekli karşılaştığımız hızlı ve ani değişimle başa çıkamazlar
(Marshall ve Zohar, 2003). Bunun tersi olarak yeni bilimin betimlediği dünya bir sonraki adımda
ne olacağını kestirilebildiği çok iyi işleyen bir makine değildir, aksine karmaşık, kaotik ve
çalkantılı ve gizemlidir.
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Geleneksel yönetim, liderliği örgütten ayrı mekanik dünya anlayışı içerisinde görür. Bu
anlayışa göre “ben” ve “diğerleri” üstler ve astlar, kontrol edenler ve kontrole hazır olanlar
vardır. Potansiyel olarak herkes emir vermek ve kontrol etmek için lider olmak ister. Mekanik
anlayış “biz” düşüncesine engel olur. Onun yerine ben ve diğerleri vardır. Pek çok araştırmacı
liderliğin mekaniksel özellikleri ile ilgilenmekte, Newtoncu liderlik varsayımlarını test
etmektedirler. Yüzyıla yakın bir zaman Newtoncu mekanik anlayış üzerine kurulmuş olan liderlik
yaklaşımlarına göre eğer lidere zeki ise örgüt iyi işler, tersi bir durumda ise, Newtoncu anlayış
sınırları içerisinde başka çözümler denenir (Papatya ve Dulupçu,2000).
Doğrusal düşünmeye, kontrole ve kestirilebilirliğe dayanan bir makine modeline göre
hareket etmiş olan liderler, şimdi sınırlı kontrolün ve kısıtlı öngörü yeteneğinin olağan sayıldığı
daha organik ve doğrusallıktan uzak bir gidişatla boğuşmak durumundadırlar. Çoğu lider,
yönetici ve işgörenin tedirginlik duymasına ve hemen bu işin içinden çıkmanın yollarını aramaya
başlamasına şaşmamak gerekir. Bütün bu süreçte kesin olan bir nokta varsa o da şudur: Geçmişte
işleri nasıl yürüttüğünüze bakarak, gelecekte ne yapacağınızı artık kestiremezsiniz (Levin ve
Regine,2004).
Mekanistik düşünce bilme ve yapmaya bağlıdır. Liderliğin genellikle Newtoncu
varsayımlarla ilgili olmasının nedeni de budur (Westfall, 1995). Bu anlayışa göre liderlik
mekanik bir olgudur. Tahmin edilebilir ve belirlenimcidir. Liderlik sürecinde, ilişkiler ve
durumlar nesnel bir şekilde tanımlanabilir. Bu süreçteki herhangi bir aksaklık liderin hatası olarak
görülür.
Mekanik anlayışta liderlik bir makine gibi işler. Durağan işleri ve davranış kalıplarını
içerir.

Liderin

izleyenlerinin

bağdaşık

(homojen)

olduğu

varsayılır.

Çünkü

benzer

hazırbulunuşluk ve deneyime sahip işgörenler tahmin edilebilir davranışlar sergilerler (Nkomo ve
Cox, 1992). Bu belirlenimci varsayım ve inançlar üç ana nedene dayanır. 1) Gerçeklik
kategorilerden oluşur. Her şeyin ve her olayın kesin ve belirgin sınırları vardır. 2) Olaylar ve
şeyler arasındaki ilişki doğrusaldır. 3) Uygun araçlar kullanılarak olaylar arasındaki ilişki ve
4
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doğayı tam olarak bilmemiz mümkündür (Morcol, 1996).
Liderlik tanımlarını artırmak mümkündür. Bu yüzden liderlik üzerine çalışan insan kadar
liderlik tanımı vardır diyebiliriz (Robins, 1996). Bu kavramların temel varsayımlarını şu şekilde
sıralayabiliriz.
1

Kontrol

2

Kapalılık

3

İndirgeme

4

Tahmin edilebilir

5

Sistematik olma

6

Onaylanmış olma

7

Sıradizinsel olma (hiyerarşik)
Mekanik sistem düzenli, değişmez, tahmin edilebilir ve planlı yapılarla ilgilenir. Liderin

kişiliğine bakarak onun ilkeli mi, otoriter mi yoksa demokratik mi olduğunu anlayabiliriz. Ancak
tüm bu örnekler belirli durumlar için geçerlidir. Mekanik sistemde süreç bir resim yapmak ya da
yeni bir yapı oluşturmak gibidir. Resmi gerçeğinden ayırıp zihnimizdekini çizeriz. Zihinsel
paradigmamız gerçeği nasıl görmek istediğimizi belirler. İzleyenler de ayrıca bu resim de ya da
yapıda yer almaya çalışırlar. Böylece liderlik resimde yer almak için rollerin oynandığı bir
sahteliğe dönüşür (Akdemir, 1996). Ama artık dünyanın ve kendimizin canlı olduğunu
keşfediyoruz. Makine imgesinin ötesine geçtiğimizde yerkürenin bizi desteklediğini görüyoruz
(Wheaty- Rogers, 1996). Çünkü Newtoncu liderlik, liderliğin bütün özelliklerini tam olarak
yansıtmaz. Mekanik liderlik mekanik sorunları çözebilir. “Aynılık” fikrinde de olduğu gibi
normal zamanda liderlik kuramları da birbirinin aynıdır ve bu zamanlarda liderlik değişiyor gibi
görünse bile aslında aynı kalmaktadır. Örgütlere sınırsız ve farklı özellikler sağlayacak olan yeni
düşünce kuantum (Herbert, 1985; Rae, 1986; Plank, 1996) ve kaos kuramıdır (Gleick,1987;
Prigogine-Staengers, 1984).
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Yeni Bilim
Kuantum, kaos ve karmaşıklık kuramlarının oluşturduğu yeni bilim, yaşamın bütün
alanlarına hatta hakim paradigmaya bile farklı görüşleriyle meydan okumaktadırlar. Yeni bilimsel
düşüncenin yeni bir paradigma ya da dünya görüşü ileri sürdüğü söylenmektedir. Eski bilimin
düşünce biçimimizi etkilediği noktaları ortaya koymalı ve yeni bilimin kendimize ve
ilişkilerimize, işlerimize, yönetim şekillerimize, örgüt kuramlarımıza, küresel, politik ve
ekonomik eğilimlere, eğitim anlayışımıza yeni bir bakış açısı sunduğunu görmeliyiz. Diğer
birçok bilim alanında olduğu gibi bu yeni paradigma örgüte yaklaşımımızı, yönetim yapımızı ve
liderlik anlayışını da değiştirmektedir.
Kuantum kuramında liderliğe meydan okuma, var olan kavramları kırma, değiştirme
(sadece odanın içindekileri değil odayı da) ve yeni yapılar oluşturmak (yeni bir oda) anlamına
gelmektedir. Aslında Newtoncu düşünce gelişmeye başladığı 19. yüzyılda odada rahatsızlık
verici ve yanlış giden bir şeylerin olduğunu hissetmeye başlamıştık şimdi ise odayı yeniden
dekore etmek gereksinimi doğdu. Var olan çözümlerle geleceği karşılamamız mümkün değildir.
Geçmişin çözümleri bize ne zaman kadar yardımcı olabilir? (Papatya ve Dulupçu, 2000).
Kuantum liderlik insan potansiyelini harekete geçirir, tüm bireyleri hedefe odaklar. Bu
bütüncül ve sistemli boyuttur ve sadece kaygan zeminlerde etkin olabilir, düzgün yüzeylerde
değil. Düzgün yüzeylerde örgüt be lider birlikte “ Ya o ya bu” diye düşünür. Ancak düzgün
olmayan yüzeylerde “hem o hem bu” diye düşünülür ki bu da doğrusal ve belirlenimci olmayan
bir şekildir. “Ya… ya…” kesin sınırlı durumlar için geçerlidir ama “hem..hem”

kendisini

sınırlandırmaz, çevrenin sınırları içinde düşünmez (Penrose, 1999).
Örgütler, kendi kendilerini örgütleyen yaşayan sistemlerdir. Yaşayan şeyler kaosun
eşiğine doğru gider; yaşayan sistemler kendi kendilerini örgütler ve yaşayan sistemler doğrusal
bir çizgi üzerinde ilerlemezler ( Pascale ve diğerleri, 2001). Bu yüzden kendileri için yöneticilerin
ve liderlerin yapmaya çalıştıkları şeyden çok daha fazlasını yapma yeteneğine sahiptirler. Bu
6
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durum da örgüt içerisinde yönetici ve özellikle de liderin rolünü etkilemektedir. Liderin rolü
örgüt içerisinde ve özellikle çevresinde olup biten herşeyle etkileşim halinde olmak ve örgütün
kendi kimliğini yaratmasına yardımcı olmaktır (Bloch, 2005). Liderlerin görevi eski bilimin bize
sunduğu gibi örgütü bir adım daha ileriye götürmek değildir. Yeni bilimde liderlik, lider ve
izleyenler arasında bir etkileşim alanıdır ve liderlik yapılandırılamaz ve kestirilemez bir süreçtir.
Bu yeni liderlik biçimi için aşağıdaki özellikler sıralanabilir (Quigley, 1998; 16-17;
Overman, 1996; Erçetin, 1998; Uzunçarşılı ve diğerleri., 2000):
1

Liderlik kestirilemez

2

Süreç odaklıdır

3

Fırsatlar sinerji ve etkileşim yaratma ile yakalanabilir

4

Statükoya karşıdır

5

Görünmeyen gerçekleri kabul eder

6

Çevreyi ve bireyi birbirinden ayırmadan anlamaya çalışır

7

Edimin sürekli olarak geliştirilmesine odaklanır

8

Örgütün çevresi de en az içi kadar önemlidir

9

Liderlik ve süreçler belirlenimci değildir

10 Örgüt amaçlarını düşündüğü kadar bireysel ilgilere de önem verir.
11 Nicel ve ampirik yöntemleri izleyebilir
12 Her bireyi lider olabilecek potansiyelde görür
13 Edimin sürekli geliştirilmesi ile ilgilidir.
14 Bilim-kurgunun ötesindedir. Kaosun dirik ve karmalık özelliklerini kuantum liderliğe
eklediğimizde ortaya inanılmaz bir durum çıkar.
XIX. yüzyılın deneyimleri üzerine kurulmuş geleneksel örgütlerin yapısı merkezileşmiş
ve uzmanlaşmış sıradizinsel bir yapıdır. XXI. Yüzyıl örgütlerinin yapısı ise paylaştırılmış,
uyarlanabilir, devingen ve hafif bir yapıda olacaktır. Birinci tip örgütlenme, çark ve zemberekleri
ve kontrol mekanizması ile büyük bir saate benzetilebilirken ikinci tip örgütlenme, bütünleşmiş
bir organizma bünyesinde, ağ halinde başka hücrelerle bağlantılı bir biyolojik hücreye
benzetilebilir (Rosnay, 1998).
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Yeni Bilimi oluşturan kuramlardan bir diğeri de kaostur. Gündelik dil kaos kavramını
iyice ucuzlatmış ve düzenin istenmeyen dağılmışlık durumunu ifade eden bir kavrama
indirgemiştir. Ancak kaotik olma bundan çok daha farklı bir kavramdır. Kaos kuramının
temelinde önemsiz ve ilgisiz gibi görünen olayların sonucu etkileyebileceği görüşü vardır. Bu
kurama göre dünyadaki olaylar, düzensiz gibi görünen ama içerisinde gizli bir düzen bulunduran
karmaşık ve dinamik yapılardır (Stilwell, 1996). İçsel ve dışsal dalgalanmalar nedeniyle kaos
durumuna sürüklenen her türlü karmaşık sistemde yeni bir düzen ortaya çıkar (Cramer,1998;
Morgan, 1998). Kaotik olma olasılığı taşıyan, potansiyel kaotik yapıar, başlangıç koşullarına
sımsıkı bağımlılık gösteren ve doğrusal olmayan sistemlerdir. Süreç sonunda ortaya çıkan yeni
yapı, sürecin başındaki koşulların en ufak ayrıntılarından bile etkilenerek oluşur ama yine de
önceden kesitirilemezler (Cramer,1998; Gottfried,1995). Bu durum Lorenz tarafından Kelebek
Etkisi olarak adlandırılmıştır. Lorenz tarafından, Pekin’ de kanatlarını çırpan bir kelebeğin
havada oluşturduğu dalgaların gelecek ay New York’ta fırtınaya neden olabileceği şeklinde ifade
edilen bu kavram, başlangıç durumuna hassas bağlılığı tanımlamaktadır (Cramer,1998; Gleick,
2000). Ancak bu kavram çok yeni bir kavram değildir. Halk arasında söylenen aşağıdaki söz
buna bir örnektir (Gleick, 2000):
Bir mıh bir nal kurtarır
Bir nal bir at kurtarır
Bir at bir er kurtarır
Bir er bir cenk kurtarır
Bir cenk bir vatan kurtarır.
Kaos kuramı bağlamında toplumsal olaylar değerlendirildiğinde, toplumsal olaylara
ilişkin bir öngörü yapılamayacağı çünkü geleceğin ne şimdi ne de geçmişte içerilmediği savı
karşımıza çıkar (Popper, 1988). Bu sav, geçmiş olayların kesin tanımı yapıldığı zaman, tüm doğa
olayları ile herhangi bir olayın ussal olarak önceden tahmin edilebileceği iddiasındaki
"belirlenimcilik" ile çelişir (Popper, 1982). Bu kuram, düzen ve öngörü gereksinimimize meydan
okur. Bizim düzene duyduğumuz köklü istemi derinden sarsar. Aceba gerçekten yönetim
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anlayışında düzen ve öngörüye hayır deme zamanı mı geldi? (Binark,1995). Kaos kuramı ve
kuantum kuramındaki bu belirsizlik ilkesindeki gibi liderlik de, belirsiz ve kestirilemeyen bir
gerçekliktir (Erçetin, 1998). Ancak, belirlenimcilik savının geçerliliğini yitirmiş olması olumsuz
ve anlaşılmaz bir durumu, bir kargaşa halini değil tersine, boyutların çokluğunu, çeşitliliğini,
yapıların dirik özelliklerini ortaya koyan bir durumdur.
Karmaşıklık kuramı da yine, örgütler gibi karmaşık sistemlerdeki ilişkilerin doğrusal
olmadığını, beklenmedik sonuçlar ortaya koyan ve olayların kestirilemediği seçenekler doğuran
bir yapıda olduğunu vurgulamaktadır (Tetenbaum, 1998).
Liderler için ortaya çıkan asıl zorluk, kaotik dinamiklerin arzu edilen hedeflere ulaşmak
için nasıl kullanılacağının bilinememesidir. Yeni bilimde durağanlık durumu statik bir sonucu
göstermemektedir. Durağanlık, en fazla bilgi değişiminin, yaratıcılığın, yeniliğin ve bir sistemin
gelişiminin gerçekleştiği dinamik ve kendi kendini örgütleyen bir süreçtir (Dolan, Garcia ve
Auerbach, 2003). Kaos ortamında çok küçük ve önemsiz gibi görünen değişiklikler çok büyük
veya beklenmedik sonuçlar doğuracağı için uzun dönemli ve güvenilir planlar faydasız hale
gelmektedir. Uzun dönemli hedefler konulamaması ve uzgörü yapılamaması örgütsel öğrenmeyi
çok önemli kılmaktadır. Bu öğrenme yöneticiler için sadece, dönütlere göre davranış geliştirmek
anlamında değil, beklenmedik durumlara karşı anında harekete geçmeye ve karar vermeye hizmet
eder nitelikte olmalıdır (Rosenhead 1998; Stillwell, 1996; Dolan, Garcia ve Auerbach, 2003).
Yaratıcılığı ve kolektif zekayı ortaya çıkarmak için örgütü “kaosun kıyısında” tutmak
gerekmektedir. Ancak burada; durmadan bozulup yeniden yapılanan, çatışmaların cirit attığı bir
ortamda değişim ve gelişim meydana gelebilir (Rosnay,1998). Küçük değişikliklerin farklı ve
büyük sonuçlar doğurabileceğini, çatışmaların ve karmaşıklığın örgüt için olanaklar olduğunu
kavramış olan bir yönetici bu durumu örgütün yararı için kullanabilir. Büyük sonuçlara neden
olabilecek çok küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilir. Yeni bilim, gelişme yolunda örgüte
çok büyük enerji verir. (Dolan, Garcia ve Auerbach, 2003; Stillwell, 1996).
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Kaos kuramının yönetim bilimine getirdiği yararlardan biri de, yöneticilerin ne zaman ve
nasıl denetim yapmaları gerektiği, bu denetimlerin etkili olabilmesi için hangi dönemlerde
yapılması gerektiğidir. Yani, sıkı denetim mi, yoksa denetimsizlik mi sorusunun yanıtını kaos
kuramı vermektedir (Kiel, 1994).
Kaos ve kuantum kuramları bize liderliğin tahmin edilemez olduğunu belirtirler. Bu
liderlikle ilgili bilgi eksikliğinden değil, liderliğin doğasının bilinemezliğinden kaynaklanır.
Liderliği tanımlamak için ne kadar çaba harcandığı önemli değildir, sistemin gelecekteki durumu
bilinemez ve tahmin edilemez. Newtoncu varsayımlara göre eğer şu anki durumu tam olarak
biliyorsak sistemin geçmişini ve geleceğini bilebiliriz. Kuantum ise bunun tam tersini iddia
etmektedir. (Papatya ve Dulupçu,2000).
Zohar (1997), eski bilim anlayışındaki liderlik ve yeni bilimde liderliği aşağıdaki gibi
özetlemiştir:
Eski Bilim

Yeni Bilim

Newtoncu Yönetim

Kuantum Yönetim

Kesinlik

Kesin Olmama

Tahmin Edilebilirlik

Hızlı Değişim, Tahmin Edilmezlik

Sıradizin

Sıradizinsel Olmayan Ağlar

İndirgemeci

Bütüncül

Güç Yukarıdan veya Merkezden Doğar

Güç Pek çok Etkili Merkezden Doğar

Çalışanlar Üretimin Edilgen Parçalarıdır

Çalışanlar Yaratıcı Ortaklardır

Rekabet

İşbirliği

Esnek Olmayan Yapı

Uyumlu, Esnek Yapı

Etkililik

Anlamlı Hizmet ve İşler

Reaktif iş

Deneysel iş
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Sonuç
Dünyada bir değişim rüzgarı esiyor ve bu rüzgar beraberinde örgütler için de yeni bir
paradigmayı gerekli kılıyor. Bu değişimin beraberinde getirdiği bir başka şey de belirsizlik ve
kestirilemezliktir; çünkü eski bilim anlayışına göre çok daha az kontrole ve tahmin edilebilirliğe
dayanıyor ve bu rüzgarın nereye doğru estiği çok daha az kestirilebiliyor. Klasik kuramcılar
tarafından geliştirilen mekanik anlayışa dayalı örgüt yapısı ve yönetim anlayışı örgütler açısından
değişimi gerektirmeyen, durağan çevresel şartlarda başarılı olmasına karşılık, karmaşa, kaos ve
değişimin hakim olduğu çevresel şartlarda etkili olmamaktadır.
Liderlik kontrol edilebilen ve belirlenebilen bir olgu değildir. Kontrol ve belirleme
çalışmalar liderliği tanımlamada ve anlamada yetersiz kalacaklardır. Yeni bilim bize liderliğin
tahmin edilemez olduğunu söyler. Bu liderlikle ilgili bilgi eksikliğinden değil, liderliğin
doğasının bilinemezliğinden kaynaklanır. Liderliği tanımlamak için ne kadar çaba harcandığı
önemli değildir, sistemin gelecekteki durumu bilinemez ve tahmin edilemez. Newtoncu
varsayımlara göre eğer şu anki durumu tam olarak biliyorsak sistemin geçmişini ve geleceğini
bilebiliriz. Yeni bilim ise bunun tam tersini iddia etmektedir.
Geleceğin liderleri, yeni bilimi anlamalı ve örgüte bakışlarında, yönetsel etkinliklerinde
bu yeni paradigma çerçevesinde hareket etmelidirler. Örgütler durağan ve istikrarları ortamlardan
çok karmaşık ve kaotik bir ortamda yaşamaktadırlar. Buna bağlı olarak liderler de değişimi
yönetmek, sistemi esnek ve dirik kılmak, çeşitliliği sağlamak, rekabet edebilmek için örgütü
kaosun kıyısında tutmak ve buna uygun liderlik davranışları sergilemeleri gerekmektedir.
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SANAT ESERLERİNDE KULLANILAN KADIN TEMASI: FARKLI SANAT
DÖNEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN∗
ÖZ
Bir dönemin veya çağın genel sorunlarını plastik sanat ürünlerinde görmek ilk çağlardan
bu yana resim yapmaya başlanmasıyla kendini göstermiş ve giderek resimlerindeki anlamını
arttıran insanoğlu toplumsal değişimleri ürünlerinde yansıtmıştır. Sanatçı iç dünyaya ilişkin
bilincindeki çelişmeyi keşfeder ve onu sanat eseri içinde çözer. Çözüm sürecinde toplumun
kendi içinde gelişmekte olan çelişmelerin yansımasıdır.
Bu çalışmada; Sanat eserindeki kadın teması ile toplumların yeni durumlara karşı
hazırlığını farklı bir bakış açısıyla sanat eserleri tanımlanmaya çalışılacaktır. Böylece sanatsal
gelişimleri ve sanat eserindeki kadın teması ile insan toplulukları dönemlerinin ekonomik,
sosyal, politik koşulları arasındaki tutumları ile ilgili itirafları sanat eserlerinde estetik algıları
araştırılması hedeflenmektedir.
Sanat eserlerini bilinen tarihsel koşulların göz önüne serilmesi ile açıklamak yerine,
hakkında bir şey bilmediğimiz bir devrin tarihsel koşullarına, sanat eserini inceleyerek ortaya

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı,
tgultekin@hotmail.com
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koyabiliriz. Sanat eserindeki, kadın teması ile birlikte, sanat bir açıdan toplumsal değişme ve
sanat arasındaki ilişkinin karşılıklı etkileşim içinde oldu belirtisi sayılabilir. Sanat toplumsal
değişimlerde kitlelere mesajı aktarma sembolüdür. Bu durumda bir toplumda toplumsal
ilişkilerde meydana gelen bir durumdan başka bir duruma geçişte kültürel yararların durum
değiştirmesi de toplumsal değişme anlamını taşır.
Anahtar Sözcükler: Sanatta estetik algı, Sanat eseri ve toplumsal algı, sanat ve kadın

WOMAN AS THE THEME IN WORKS OF ART: A RESEARCH ON VARIOUS
ARTISTIC PERIODS
ABSTRACT
The general problems of a period or of an era reflected in the plastic art products
appeared with the primitive man who started painting, and the human being who is steadily
increasing his conception in his paintings reflected the changes in human society within his
works of art. The artist discovers the conflicts of consciousness of his inner world, and solves
it in a work of art. The solution of conflicts is a reflection of the conflicts developing within
the society itself in the solution process. In this study, considering the woman as a theme in
the works of art, the works of art dealing with the preparation of the communities for new
situations will be attempted to be defined within a different perspective.Thus, it is aimed to
investigate the artistic developments and the confessions concerning the attitudes of the
relationship between woman as a theme in the works of art and the economic, social and
political conditions of the periods of human communities, and moreover, to investigate the
aesthetic perceptions in the works of art.
Rather than explaining the works of art by reporting known historical context, we can
put forward the historical conditions of an era, about which we do not know anything, by
examining a work of art. Along with the woman as a theme in the works of art, the art can, in
2

a way, be considered as a sign of a mutual interaction of the art and the relationship between
social change and art. Art is the symbol to transfer the message to the masses in the social
exchanges. In this case, transformation of the cultural benefits in transition process from one
state to another within the social relations in a society, will also mean a form of social change.
Keywords: aesthetic perception in art, work of art and social perception, art and woman

GİRİŞ
Sanat bir açıdan da karşılıklı etkileşim fikrinden doğar. Sanat toplumsal değişim
sürecinde değişimle karşılıklı etkileşim içindedir. Toplumsal değişimlerde sanatsal değişim
kitlelere mesajı aktarma sembolüdür. Bu süreçte toplumun yeni durumlara karşı hazırlığını
farklı bir bakış açısıyla sağlanmasıdır. Sanat toplumsal değişmeyi gerçekleştirecek rol ve
fonksiyonların yüklendiği elemanların bir parçasıdır. Bu durumda bir toplumda toplumsal
ilişkilerde meydana gelen bir durumdan başka bir duruma geçişte kültürel yararların durum
değiştirmesi de toplumsal değişme yeni anlamlar kazandırır. Örneğin, önce teknolojik alanda
değişim başlar ve onun takibinde ekonomide değişikliklere neden olur, daha sonra da sosyal
kurumlarda değişmeler başlar, son etkende bireylerin sosyal düşünce sistemidir.
Bireyin eylemleri ile ilgili olarak aldığı kararlar içinde bulunduğu çevrenin değerleri
tarafından etkilenir. Kültürel bağlamın içine giren görsel simgeler belli gereksinimleri,
değerleri, anlamları yansıtır ve eylem oluşturucu nedenleri oluşturur. Aynı zamanda görsel
mesaj sırasında kullanılan görsel ifadeler kendi başına mesajı oluşturulacak bireyden bağımsız
olarak değil, kişinin sahip olduğu kültür bağlamında yorumlanır.
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1.SOSYAL DEĞİŞİMDE SANATIN ROLÜ
Kişinin iç – dış dünyalar ve topluma yönelik eylemleri sezgisel bilgi bağlamı tarafından
yönlendirildiğinden eylemlerinin son nedenleri de bağlamın içinde saklıdır. Bir toplulukta
sanat değeri olan bir yapıt başka bir topluluk için anlam taşımayabilir. Kültürel anlam
inorganik veya organik olguların simgesel anlamlara kültürel kimlik kazndırır. Örneğin ilkel
topluluklarda bir sopa üzerine kutsallık simgesinin konulması onu totem ve değerli varlık
haline getirir. Anlamlar değerler ve kurallar maddi dışı olabilmekle birlikte maddi taşıyıcılar
vasıtasıyla nesnel bulunabilir. Köprüler, camiler ve öznel sanat yapıtları anlam ve değer
taşırlar. Bu süreci maddi olmayan kültür ve maddi kültür olarak tanımlıyoruz. Madde dışı
anlamlar, değerler ve kurallar toplamına maddi olmayan kültür, maddi taşıyıcılar aracılığıyla
nesneleşmiş anlamlar değerler kurallar toplamına da maddi kültür denir (Atiker, 1995).
Bir dönemin veya çağın genel sorunlarını toplumsal değişimleri ürünlerinde
yansıtmıştır. Sanatsal kültürün gelişmesini sağlayan bütün kaynaklar toplumsal etkinden yola
çıkar. Sanatsal gelişmenin her aşamasında, sanatsal faaliyetlerin yapısını toplumsal ilişkilerin
yapısı belirlemektedir. Sanat kendine özgü bir doğanın düşüncesinde toplumsaldır. Farklı
toplumlardaki kişilerin olayları algılayışı ve anlamlandırış biçimini bazı değişkenler
çerçevesinde değişkenlik gösterir. Bu değişkenlerden bazıları; bireyci kültür, ortaklaşmacı
kültür, içten denetimlik, dıştan denetimlik, belirsizliğe tolerans, çatışma karşısında gösterilen
davranış biçimleri ve değerlerdir.
Toplumsallaşma semboller, modeller ve bilgi edinme sürecidir. Toplum, kültür ve
gruplara ait duyma, düşünme ve yapma şekilleri vardır. Kişi içinde bulunduğu toplumun ve
grubun kültürünü her yönüyle öğrenmekte ve benimsemektedir. Böylece birey kimlik ve
benlik kazanır (Alkan,1989:68). Aynı zamanda kendi yetenekleri doğrultusunda gelişen bilgi
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ve becerilerini geliştirmesi ile toplumsal sorumluluğa sahip olur. Toplumsallaşma bireyin
kendi dışındakilerle ve toplumsal gruplarla dayanışma ve iş birliğine gidebilmesidir.
1.1. Sanat_ toplum ilişkisi üzerine Sanat eserleri

Sanat, duyum ve düşüncenin sanatsal ifadelerle birlikte anlatılması ve sürekli değişim
gösteren yeni biçimlerin ifadesidir. Bu yönüyle sanat her döneminde yeni eğilimler yeni bakış
açıları oluşturur. F. Bacon’a göre sanat “ Çeşitli düşüncelerin çarpıştığı arena”dır. Bacon’un
ifade ettiği gibi sanat öznel ve nesnel oluşumun ürünüdür. Sanat toplumsal gelişim sürecinde
her yeni dönemlerde, farklı yönetimlerde nesnel ve öznel ifadesini farklı şekillerde
yorumlayıp anlatılmıştır. Kısacası sanat gelişimi içinde toplumların algılama ve bilinç
düzeyinin gelişimine paralel olarak ilerler bu süreçte değişim gösteren temele dayanır (Ersoy,
1995:85). Sanat eserleri, dönemin aynası, düşüncenin çizgi ve renkle şekillenmesi ve yeniden
anlamlanmasıdır.
Sanatçı, tarihin formlarını ya da zamanın gerçeklerini değiştirerek anlatımını
biçimlendirerek, yaratıcı, duyarlı, çağrışım, sürekliliğe sahiptir. Sanat yapıtı, imge ile çevre
arasında bağ kurar böylece estetik değer oluşturarak, evrensel ve halk değerlerini taşıyan
temsili figürleriyle kitleyle iletişimini sağlar. Bu süreç kitleye sunulan yeni bir bakıştır.
Sanatçı yapıtını oluştururken, içsel katılım, nasıllık, ortam ve koşullar, toplumsal değişim
sürecinde sorgulama ve tepki sürecinden geçer (Aritotales, 1995: 11-12). Sanat eseri, ulaştığı
kitlenin düşünce etkilerini etkilemek ve sanatsal süreçlerinde özgün çalışmalarını kendi
formlarıyla mesajlar içeren biçimsel yapıtlardır. Bu süreçte sanat halktan ya da çeşitli
kurumlardan destek görür ve sanatın değişiminde etkisi olur (Kırıcıoğlu,1981:1-11).
Toplumda oluşan sosyo-kültürel ortamdan etkilenerek değimini ve gelişimini tamamlayan
sanat yeni eğilimlerini belirler.
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2. SANAT ESERLERİ VE TOPLUMSAL DÖNEMDEN ETKİLENMELERİ

Delacroix’in Halka Yol Gösteren Özgürlük tablosu (resim:1) 28 Temmuz 1830
devrimi sırasında insanların özgürlük için mücadelesini anlatır. Delacroix’in devrim için
siyasi bir ifadesini gösterir. Sanatçı tabloda savaşçıların, insanların özgürlük için mücadelesini
ve çelişen duygularını figür temsilleriyle ifade ediyor. Kadın, özgürlük geleneksel bağımsızlık
simgesini, şapka giymiş ve elinde silah tutan figür temsili ile birlikte üç renkli bayrak sembolü
de özgürlüğü ifade eder. Burada aslında, kadının ifadesi ya da diğer figür temsilleri
özgürlüğün soyut bir anlatımını ifade eder (Lynton,2004:95-100).

Resim: 1 Eugene Delacroix, Halka Yol Gösteren Özgürlük 1830,
Tuval üzerine Yağlıboya, 260 × 325 cm, Louvre Müzesi, Paris
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Suzanne Lacy ve Leslie Labowitz 1960’ların feminist performans sanatı hareketinin
önemli üyelerindendir. Birlikte 1977 yılında ‘Yas ve Nefret İçinde’ (resim:2) kadınlara karşı
şiddet konusundaki gösteriler gerçekleştirdiler. “Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Kadınlar ve
Tecavüz Kriz Hattı” gibi kampanya gruplarıyla da çalışarak sanatlarına toplumsal örgütlerle
birliktelik oluşturmuşlardır.

Resim:2 Yas ve Nefret Suzanne Lacy, Leslie Labowitz, Bia Lowe (Los Angeles, 1977)

Temalar üzerinde feminist harekete bir yapı sağlamak ve medya yaklaşımlı kadın
sorunları

hakkında

toplumu

bilinçlendirme

ve

proje

kapsamında

ve

finansmanı

oluşturmuşlardır. Lacy ve Labowitz ile performansları bir dizi çalışmaları ile kadın sanatçılar
dahil, şehir içinde hükümeti destekleyenler, medya gazetecilere, hedef kitleyi de çalışmaya
katılımını sağlamışlardır. Bu performans ürecinde eylemcilik, eğitim ve teori kesişir. Yapılan
performansta ön adımları olarak her kadına yönelik şiddetin farklı bir form, siyah bir kumaş
parçası ile ifade edildi. Böylece de cinsellik yüzünden işlenen cinayet kurbanları anılarak,
toplumda suiistimal edilen tavrı eleştirilmiştir (Clark, 2004:196-198).
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Resim:3 Jacque Louis David, Sabin Kadınları, 101,6 cm - 81.28 cm
Tuval üzerine yağlı boya, Louvre Müzesi, Paris

Jacques Louis David, resimlerinde devrimi yüceltmek ve roma ihtişamına benzer bir
etki yaratmayı amaçlayarak doğal hakkın, insanlık haklarının savaş tarafından etkilenmemesi
gerektiğini anlatmaktadır. Sanatçının Sabin Kadınları (resim:3) adlı eserinde, Hersilia ve diğer
Sabine Kadınlar sahneye hakim ve tabloda figürlerin yerleşimi, yüzlerin ifadelerinden
topluluğun paniğinden patlama gibi görünmektedir. Resim kompozisyonu öne koymaktadır,
resim yapısal ve konu düzenlemesiyle sanatsal gelişiminde bir dönüm noktasıdır. Resmin
teması uzlaşma, terör ve egemenliktir. Tablonun en önemli kavramsal düzenlemesi savaşçı
çıplak figürleriyle dikkat çeker. David, resmin temasında Sabine Kadınlar gibi bir zafer
kazanmış, yumuşak arabulucu gibi ışık göstermek istiyor.
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Resim:4 Pablo Picasso, Sabinlere Tecavüz, 1963, Tuval üzerine yağlıboya,
195 x 130 cm Güzel Sanatlar Müzesi, Boston, ABD

Jacque Louis David’in Sabin Kadınları savaşçıların arasında çalıştırarak Sabine Kadın
müdahalesi olarak bilinen tablosu kübik düzenlemeyle Picasso, Sabinlere Tecavüz (resim:4)
adlı tablosunda insan hakları sorununu farklı bir düzlemde ele alır. Bu resim Roma erken
tarihinde Livy ve Plutarch olan Romalılar ve Sabinler arasında meydana gelen bir olaydır.
Sabinler Romalılara toprak kaybı korkusu yüzden kadın vermek istemiyor ve bu mücadeleyi
anlatmaktadır. Picasso'nun kişisel tarzı ve soyut formu kübik etkilerinin yanı sıra sürrealizmi
içerir.
Eser örneklerinde görüldüğü gibi, sanat eserlerinde belirtildiği gibi kadın temalı ya da
konusu içinde kadın her sanat türünde sanatsal ve imgesel olarak genel değişikliklere
uğramıştır. Böylece sanatsal imgenin yapısı, resimsel olarak şekillendirilmiştir. Toplumun,
toplumsal değişimin ve toplumsal bilincin sanatsal faaliyetlerin değişime uğraması üstünde
sürekli etkisi olmuştur.
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3.TOPLUM BİRLİKTELİKLERİ

Kitlesel Dinleyiciler

Moda

Toplumsal
Dışavurumlar
Siyasal Akımlar
İsyanlar

Görsel Bildirişim Simgeleri

Panikler

Model:1
Model’1 de belirtilen, ok yönünde gösterildiği gibi bağımlı değişkenlerle panikler,
isyanlar, moda toplumsal birlikteliğe ulaşma sürecinde etkili olur. Kitlesel dinleyiciler siyasal
akımlar ve görsel bildirişim ögeleri de toplumda farklı grupların amaç ve değer yargılarına
ulaşmasıyla sonuçlanacaktır.
Toplumsal yaşamı, dünya politikasını, felsefi sistemlerini değiştirirken, sanatsal
biçimleniş de bu değişimlerle yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Örneğin, atomun
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parçalanması sanatçıyı objenin parçalanmasına yöneltti (Yılmaz,2003:326). Kısacası,
ülkelerin kendine özgü kültür politikaları devletin sanata ve sanatçıya bakış açısını yeni bir
düşünceye dönüştürür.

Resim: 5 Dieogo Velázquez, Aynadaki Venüs (Rokeby Venus) 1647 – 1651
122 × 177 cm
National Gallery, Londra

Dieogo Velázquez’in ilk kadın nü resmi olan Aynadaki Venüs (resim: 5) 1647 –
1651 yılında yapılmıştır. Resimdeki kadın figürü Venüs’ü simgelemektedir. Aşk tanrıçası,
Venüs, tanrıçaların en güzeli olarak simgelenirken, resimde Venüs temsili kadın güzelliğini
kişileştirmiştir. Bu kavramsal düzenlemede resimde Venüs elindeki aynayla hem kendine hem
de onu izleyenlere bakarken resmedilmiştir.
Venus, resimde, uzanmış bir şekilde yüzünün yansımasını gösteren küçük bir aynaya
bakmaktadır ve küçük aşk tanrısı da yanındadır. Çoğu eleştirmenlere göre “İspanyol Venus,
tapma ve huşu içinde tüm aşıklarını davet eden Afrodit değildir. O, daha çok, Gençlik ve
Sağlık tanrıçası gibidir.” Ayrıca Bu tabloda, Velázquez Venüs'ün çok bilinen iki pozunu
birleştirdi: bir koltuk ya da yatak üzerinde uzanma ve aynadaki yansımasını izleme. Figürü
sırttan gösteren barok tarzdaki kompozisyon İtalyan ressamlarının Velazquez üzerindeki
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etkisini de gösterir. Aynı zamanda ressamın, aynayı merkeze yerleştirmesi ve Venüs'ü resmi
izleyene arkasını dönmüş olarak çizmesi resim sanatında bir ilktir.
Venus, Kilise ve Engizisyonun katı emirlerine karşı gelen Velasquez’in ilk nü
çalışmasıdır. “Rokeby Venus” ilk olarak, İspanya’nın ilk başbakanının oğlu Marqués del
Carpio’nun koleksiyonunda 1651 yılının Haziran ayında görülmüştür. Belki de, markiz için
yapılmıştır ve İspanyol engizasyonunu kınamasından kaçınmıştır. Carpio koleksiyonunda,
Velázquez'in resmi, 16. Yüzyılda Venedikli çıplak peri kızının resmiyle eşleşmiştir. Resim,
“Rokeby Venus” (Aynadaki Venus) olarak bilinir (Hill,2008).
Aydaki Venüs Londra Ulusal Galeri’de bulunurken konuyu temsili açısından dönemin
farklı ir siyasi görüşüne tanıklık etmiştir. Mary Richardson 10 Mart 1914’de, Aynadaki
Venus’ü gizlice girerek ceketinin altında sakladığı kesici darbelerle resme darbede
bulunmuştur. Mary Richardson’ın sabah saatlerinde galeriye gelerek, bir süre Aynadaki
venüs’ün önünde derin düşüncelere dalmış olarak durdu ve “ceketinin altına gizlenmiş balta
ile Aniden tuvalin önündeki koruma camını yırtıp resmi kızgın bir şekilde parçaladı. Yaptığı
eylemin ardından Richardson kendini şu sözlerle savundu, “Evet, ben kadınların haklarını
savunan bir kadınım. Siz başka bir resim daha yapabilirsiniz fakat bir yaşamı geri
getiremezsiniz, tıpkı öldürülen Bayan Pankhurst gibi.” Emmeline Pankhurst 12 Nisan 1913
tarihinde Holloway cezaevinde kadın hakları için yaptığı açlık grevi sırasında ağır sağlık
problemleri görülmüştür. Dosyada kendisini savunduğu ifadeden bir başka savunma:
“Modern tarihin en güzel karakteri olan Mrs. Pankhurst’ı yokeden hükümeti protesto etmek
için mitolojik tarihin en güzel kadınının resmine zarar vermeye çalıştım. Adalet, tuvalin dışı
veya renkler kadar güzellik elementidir. Mrs Pankhurst, kadın haklarının varolması için
yollar aradı ve bu yüzden hükümetin Iscariot politikası tarafından yavaşça öldürüldü. Eğer
benim başarıma karşı bir haykırış olursa, Mrs Pankhurst ve yaşayan diğer güzel kadınların
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imhasına izin verenlerin ikiyüzlülük çığlığını hatırlayın.” Richardson, özellikle figürün
omuzlarının arasına denk gelecek şekilde resme tam yedi kez saldırmıştı. Daha sonra tablonun
tamamı ulusal galeri’nin restore eden kişisi Helmut Ruhemann tarafından başarıyla tamir
edilmişti (*sanal*,2008).
Sanat tarihçisi Lynda Nead “Bu olay, kadın çıplaklığına karşı feminist hareketlerin
belirli sezgisinin sembolü olmuştur; daha genel olarak feminizm imajının basmakalıp temsili
haline gelmiştir.” Sözleriyle Venüs’e yapılan eylemi değerlendirmiştir. Sanat eserlerini yıkma
yani vandalizm hareketine modern tepki göstermesini şöyle sonuçlandırmıştır: “Resmin
değeri, feminizmi temsil etmesi ile ölçüldü ve ulusal kültürel miras olarak biçimlenmesinde bu
resmin pozisyonuydu.” Bu konuyla ilgili diğer bir gelişme, Aynadaki Venus’ün Pazar
değerinin bu olaydan sonra keskin bir şekilde yükselmesidir. Bunlara ek olarak, olayı
canlandırırken, gazeteciler tarafından olumsuz eleştirilere yazılarında yer vererek bu
hareketine değer biçmek eğilimindeydiler ve kadın vücudunun resimsel anlatımından çok
gerçek kadın vücudunun yaralarını çarpıtan kelimeleri kullanmışlardır (*Sanal*,2008).
Saldırıdan sonra, Ulusal Galeri, Wallace Collection ve Ulusal Portre Galerisi kadın
ziyaretçilere kapatıldı. Sonra, kadınlar sadece, onlara rehberlik eden erkeklerin kefilliği ile
galerilere kabul edildiler.
1914’deki Mary Richardson’nın saldırısı sadece vandalizme yapılan siyasi bir hareket
değil aynı zamanda, sanatın bireysel çalışmaları kontrolü ya da idare edilmesi ve sanat
müzelerinin en iyi sonucu alacak şekilde ayarlamasıdır. Bu saldırıdan sonra müzeler, topluca
kadın fobisi yaşadılar. Mary Richardson (1889 – 1961), Kanadalı kadınların oy hakkını
kullanmalarını savunan eylemler yapıyordu. Sadece iki yılda, dokuz kez tutuklandı, açlık
grevine gitti ve grev sonunda zorla yedirildi. Kadınların oy haklarını desteklemek için
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Londra’nın Bishop semtinde kişileri ikna etti ve Kral 5. George’un, arabasına sıçrayarak imza
istemesi ile tanındı.
Birmingham Sanat Galerisindeki Romney’in Master Thornhill adlı eseri Bertha
Ryland tarafında yaralandı. Ulusal Portre Galerisindeki Carlyle’nin Millais portresi ve çok
sayıda resim de saldırıya uğradı. Doré Galerisindeki bir Bartolozzi resmi ise tamamen zarar
gördü. İçlerinde Redlynch House, Sommerset’in de bulunduğu ülkenin dört bir tarafındaki boş
evler yakıldı.
Kadın temasını farklı bakış açısıyla ele alan kübizm sanatçıları, bütünün
parçalanmasında kadını birçok farklı çalışmalarında kulandılar. Kübist sanatçılar yapıtlarında
yüzeysel düzenlemeler, tuvallerine gazete kesiklerini ve duvar kağıtlarını da yapıştırarak kolaj
tekniğini buldular. Resim görünen gerçeğin dışında gerçeklerden soyutlanmıştı. Gazete kesiği
gerçek bir nesneydi ve resim bu yolla günlük gerçekliğe bağlanmış oluyordu. Picasso bunlara
“realité parçacıkları” diyordu. Picasso’nun Avignon’lu Genç Kızlar tablosunun kübizmin
başlangıç noktasını oluşturmaktadır (Fischer,2006:20).

Resim: 6 Pablo Picasso, Avignonlu Genç Kızlar (1907) Çağdaş Sanat Müzesi,
New York.
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Tablodaki çıplak vücutları yontulmuşa benzeyen beş kadın basitleştirilmiş biçimler,
geometrik biçimler haline dönüşmüştür. Aynı zaman da resimde rengin değiştirilmesi ve insan
anatomisinin kırılıp değişimini gösterir. Picasso insan yüzlerini dışbükeyliğini içbükeye
dönüştürerek yeni anlamlar katarlar (Fischer,2006:20).
Kültürel kimliğin oluşturulması yanında, toplumun kendini tanıması ve duygularını
ifade edebilen yansıtmacı bir toplum oluşturmak için sanatın gerekliliği gün geçtikçe
artmaktadır. Sosyo_kültürel hayat, sosyal gerçekliğin kendisidir. Sosyal gerçeklik ise, sosyal
grupların tarihlerinden getirdikleri ve yeni eklemelerle devam ettirdikleri gelenekli bir
süreçtir. Bir halkın sanat hakkındaki bilgileri ve eylemleri onun sosyo_kültürel tarihinden
hareketle ele alınmalıdır. Kültürel aktarım ve kültürel değişimlerin geleneksel tekniklerle,
çağdaş teknikler birleştirilerek değişik uygulamalar ve çeşitlilik kendini göstermelidir. Amaç,
hedef kitleyi ikna etmektir ve herhangi bir konu hakkında hedef kitlesini ikna çalışmaları
yapar. Hedef kitlenin özelliklerini, kültürünü iyi bilir, birden bire değiştirmeye çalışmazlar,
her zaman davranış dilini iyi kullanırlar, elde ettiklerini değerlendirirler, duygulara hitap
ederler. Bu bağlamda sanat yapıtlarında kadın temalı konular toplumsal konuları irdelemeyi
ve aktarmaya yönelik çalışmalar ile büyük halk kitleleri ile sanatçıları bir araya getirir.
Sanatçının genellikle toplumsal konuyu ya da bireysel düşüncesinin sanat yapıtları ile
kamuoyu oluşturma aracı olarak kullanır. Büyük kitlelere ilginç gelebilecek hünerlerin ve
sanatların sergilenmesini sağlamak, izleyiciler ve sanatçılar için özel farklı tasarımlar
oluşturarak farklı kesimlerden insanların sosyal ve kültürel iletişiminin sağlanması hedeflenir.
Kısaca sanat bir anlamıyla da toplumsal ahlakın, geleneğin, inanç ve yaşama biçimlerinin
göstergesi ya da temsilidir. Sanat gözlem yorumlama zorunluluğundan yani farkındalık
oluşturur.
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Sonuç
Bir sanat eserinin yayılma gücü, kitleleri “izleyiciyi” etkileme, eylem gücü, sanatçının
onda maddesel dünya ile tinsel dünyanın bileşen kuvvetlerini kavrama yeteneğinden ve bu iki
dünyayı anlatırken kazandığı güvenden ileri gelir. Bazen sanat eserlerini bilinen tarihsel
koşulların göz önüne serilmesi ile açıklamak yerine, hakkında bir şey bilmediğimiz bir devrin
tarihsel koşullarına, sanat eserini inceleyerek ortaya koyabiliriz. Sanat eserindeki, kadın
teması ile birlikte, sanat bir açıdan toplumsal değişme ve sanat arasındaki ilişkinin karşılıklı
etkileşim içinde oldu belirtisi sayılabilir. Sanat toplumsal değişimlerde kitlelere mesajı
aktarma sembolüdür. Bu durumda bir toplumda toplumsal ilişkilerde meydana gelen bir
durumdan başka bir duruma geçişte kültürel yararların durum değiştirmesi de toplumsal
değişme anlamını taşır. Sanat çoğu süreçte politiktir. Çünkü politika tanımı gereği yaşamın
her anında ya da alanında vardır. Politika insanın diğer insanlarla, bireyin toplumla birlikte
yaşamasının koşullarını oluşturma yöntemidir. Yani elde olmayanı yaratma, olanı paylaşma,
bugünü yaşamak ve gelecek için sahip olunan kaynakları geliştirme, dönüştürme bilinç ve
sorumluluğudur. Aynı zamanda ilgiyi bilgiye yoruma yorumu eleştirel bir bakışa ve eleştiri
gücüne de düşünme geleneğine taşıyan bir ifadesidir sanat. Bu süreçte sanat yapıtlarıyla
yapılan etkileşimler kültürel kimliğin verilmesi ya da kamuoyunda daha etkili bir şekilde
etkilemesinden önemli nedenlerinden biride sanatçı bir heyecan duyarak renkleri kullanır,
çizgileri kullanır böylece izleyenlerin ruhuna ulaşmayı sağlar. Bu yolla siyasal düşüncelerini
büyük ölçüde kullana bir propaganda aracı olarak ta kullanılmaktadır. Böylece kültürel
etkileşim sonucu, planlanmayan ve toplumun farkında olmadığı değişimdir. Bu süreçte halkın
değişim sürecinde toplumda yer alan kurum halkın istek ve girişimlerine kamuoyu
oluşturmada toplumsal bütünleşme yaşayan toplumlarda sağlıklı iletişim ve etkileşim yaşanır.
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TEDARİK LOJİSTİĞİNDE SİSTEM SATIN ALMA VE ENTEGRE ÜRÜN TİMİ:
SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER

A.Zafer ACAR1

Halim YURDAKUL2

Öz
Sağlık kuruluşlarının yarattığı kalite ve rekabet avantajı farkının başlıca kaynağı
istihdam ettiği nitelikli sağlık ekibinin yanında kullandığı tıbbi cihaz ve ekipmanın
gelişmişliğidir. Bu nedenle, ileri teknoloji ürünü, karmaşık ve son derece pahalı sistemler olan
bu cihazların satın alınması klasik bir satın almadan daha çok entegre ürün timlerinin
kullanıldığı tedarik lojistiği sürecinin uygulanmasını gerektirmektedir. Klasik anlamdaki satın
alma, çoğunlukla ürünün satın alma fiyatı ile ilgilenirken tedarik lojistiği yaklaşımı, ürünün
tasarımından onu kullanacak personelin eğitimi ve her türlü satış sonrası destek ile
ilgilenmektedir. Bu kapsamda çalışmamız, sağlık kuruluşlarında sistem olarak
değerlendirilebilecek cihaz ve ekipmanların satın alınmasında tedarik lojistiği sürecinin bir
sistem yaklaşımı ele alınması ve entegre ürün timlerinin önemine vurgu yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik lojistiği, sistem yaklaşımı, ömür devri, entegre ürün timi, sağlık
sektörü.
SYSTEM PROCUREMENT AND INTEGRATED PRODUCT TEAM IN SUPPLY
LOGISTICS: SUGGESTIONS FOR HEALTHCARE INDUSTRY
Abstract
Today's healthcare industry needs to use high-tech, complex and expensive healthcare
systems. In addition to qualified employees, the main source of quality and competitive
advantage is mostly based on highly developed healthcare equipment. Procurement of such
expensive equipment should be executed via a system approach as differs from classical
supplying, by using integrated product team. System approach considers all supply processes
in a life cycle cost analyses and evaluates whole supply process from configuration of the
equipment to training of the personnel and after sales service while classical approach mostly
considers only the price. This study examines how healthcare institutions organize and
perform their supply logistics processes in a system approach while emphasizing the
importance of integrated product team for purchasing healthcare devices and equipments
which consider as a system.
Keywords: Acquisition logistics, system approach, life cycle, integrated product team,
healtcare industry
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GİRİŞ
Günümüzün rekabetçi iş çevresi artık iş yapış şekillerini değiştirme zorunluluğu ortaya
çıkartmaktadır. Öyle ki bugün rekabet avantajı kazandıran yetenekler yarın o sektörde alelade
bir standart haline gelebilmektedir. İşte hız, esneklik ve inovasyonu zorunlu kılan bu çevrede
rekabet ve müşteri baskısının yoğunluğu değer zincirinin ihmal edilen bölümü olan tedarik
süreçlerini yeniden tasarlamak zorunluluğunu ortaya çıkartmaktadır (Trent, 2007:2-3). Hangi
kuruluş bünyesinde olursa olsun satın almacı için önemli konulardan birisi işletmesinin
lojistik gerekliliklerinin sözleşme şartları içine doğru bir şekilde ifade edilerek girmesini,
tedarik etmeyi amaçladığı malzemenin eksiksiz ve istenilen niteliklere haiz olarak sözleşmede
yerini almasını daha da önemlisi tedarik edilmesini sağlamaktır. Bu nedenledir ki sözleşme
yapmak ve yönetmek, sözleşmelerde risk analizi yapmak satın alma ve lojistik sürecin
vazgeçilmez aşamalarından biridir.
Sağlık kuruluşlarında ise satın almacının yapacağı tüm işlemlerin çok önemli düzeyde
insani boyutu olması zaman zaman maliyetlerin göz ardı edilmesi sonucunu ortaya
çıkartmaktadır. Dolayısıyla bu durum alımı yapılacak olan cihaz ve malzemelerin ömür devri
maliyetlerinin göz ardı edilmesi sonucunu da ortaya çıkartabilmektedir. Oysa malzemenin
ömür devrini dikkate almadan sadece satın alma maliyetlerine dayalı klasik satın alma
yaklaşımları sağlık kuruluşlarını zaman içerisinde ciddi maliyet baskısı içine sokmakta, bu
durumunda maliyetlerin sağlık hizmeti almak isteyen büyük kitlelere yansıtılması ise
kaçınılmaz hale gelmektedir.
Sağlık sektörünün tüm dünyada kamudan özel sektöre doğru devri bu sektörde de
pazar ekonomisi şartlarını gündeme getirmiş, müşteri tatminini ön plana çıkartan bu yaklaşım
dolayısıyla maliyetler artarken operasyonel karlar azalma eğilimine girmiştir. Bu durum
önümüzdeki dönemlerde sağlık sektörü yöneticilerinin kurumlarına rekabet avantajı
kazandırabilmek ya da mevcut düzeylerini koruyabilmek için bir takım yeni yetenekler
geliştirmesini zorunlu kılmaktadır (Schneller ve Smeltzer, 2006: 1). Sektörün doğal
yapısından gelen müşteri odaklılığa ilave olarak ortaya çıkan böylesi bir rekabetçi baskı
günümüz tıbbının ulaştığı nokta ileri teknoloji ürünü olan karmaşık ve pahalı sistem olarak
adlandıracağımız cihaz ve ekipmanların kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. Sağlık
kuruluşlarının sektör içinde rekabet avantajı kazanması ve bunu koruması için önde gelen
faktörlerin başında istihdam ettiği nitelikli sağlık ekibinin yanında kullandığı tıbbi cihaz ve
ekipmanların gelişmişliği gelmektedir. Bu nedenle, son derece pahalı sistemler olan bu
cihazların satın alınması klasik anlamda bir satın almadan daha çok bir sistem yaklaşımı olan
tedarik lojistiği sürecinin uygulanmasını gerektirmektedir. Klasik anlamdaki satın alma
çoğunlukla ürünün satın alma fiyatı ile ilgilenmektedir. Sistem yaklaşımı olarak
değerlendirilebilen tedarik lojistiği yaklaşımı ise ürünün ihtiyacımızı tam olarak karşılayacak
şekildeki tasarımından, onu kullanacak personelin alması gereken eğitime, kurulacağı yerin
her yönüyle uygunluğundan, kurulum ve işletim için gerekli her türlü destek ekipmanının
sağlanmasına ve kullanmaya başlamaktan ömür devrini tamamlayıp elden çıkarılana kadar
geçen tüm safhalarda bakım, onarım ve sarf malzeme ihtiyacının maliyeti ve karşılanma
kolaylığına kadar bütün desteklenebilirlik gereksinimlerini planlayarak organizasyonun lehine
olacak tarzda maliyet etkin bir satın alma süreciyle ilgilenmektedir.
Bu kapsamda çalışmanın amacı, sağlık kuruluşlarında sistem olarak
adlandırabileceğimiz tıbbi cihaz ve makine teçhizatın satın alımlarının kuruluşun maksimum
fayda sağlayabileceği şekilde gerçekleşmesi ve organizasyona değer katması için bir tedarik
lojistiği yaklaşımı içerisinde incelemek, sağlık kuruluşlarında sistem satın alacak olan
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çalışanlara tedarik lojistiği yaklaşımının esasları ve bazı uygulanabilir yöntemler
önermektedir. Bu kapsamda çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümün ardından
sağlık süreçlerinde gerekli sistemler için satın alma ve giriş lojistiği süreçleri kapsayan tedarik
lojistiği konseptinin teorik olarak açıklanacaktır. Üçüncü bölüm sistem olarak
değerlendirilebilecek cihaz ve ekipmanların klasik yöntemler dışında satın alınmasını gerekli
kılan ömür devri maliyeti açıklanmasına ayrılmıştır. Dördüncü bölümde ise ömür devri
analizinin yapılmasını ve tedarik lojistiği yaklaşımını zorunlu kılan durumlarda kuruluşların
proje bazlı bir matris organizasyon şeklinde teşkil edebilecekleri entegre ürün tipi
önerilmektedir.
TEDARİK LOJİSTİĞİ
Tedarik Lojistiği Kavramı, Hedefleri ve Faydaları
Tedarik lojistiği, bir sürecin sistematik tanımlanması ve lojistik alternatiflerin
değerlendirilmesi, lojistik olumsuzlukların çözümü ve analizi ile sistem geliştirme ve
kullanılacağı yere ulaştırma olarak tanımlanabilir (USNPS, 2005). Karmaşık ve pahalı
sistemlerin ihtiyaç olarak tespitinden tasarlanmasına üretilmesinden satın alınmasına ve ömür
devrini tamamlayana kadar geçen sürede desteklenmesine dair süreci kapsayan tedarik
lojistiği süreci bir sistem mühendisliği yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, sistemi üreten
organizasyonlar için olduğu gibi karşılıklı etkileşimde bulunacaklarından dolayı satın alarak
kullanacak olan kişi, kurum ve organizasyonlar için de geçerlidir. Müşterilerin ve diğer
rakiplerin fiyat üzerindeki baskılarını da dikkate aldığımızda tedarik lojistiği, klasik
anlamdaki satın almadan çok farklı, özellikle yüksek maliyetli tedariklerde organizasyona
değer kazandıran, çapraz fonksiyonel takımların kullanıldığı ve tedarikçilerin sisteme dahil
edildiği proaktif ve stratejik bir süreçtir (Trent, 2007: 5).
Klasik olarak satın alma faaliyetlerinin iki temel amacı operasyonların kesintisiz
olarak sürdürülebilmesi için gerekli ham madde, yarı mamül ve nihai ürünlerin temin edilmesi
ile satın alma aracılığıyla operasyonel maliyetlerin en az düzeye çekilmesine katkı
sağlanmasıdır (Wisner vd. 2009: 38). Tedarik lojistiğinin amacı ise sistemlerin tasarımından
üretilmesine, desteklenmesine ve envanterden çıkmasına kadar tüm safhalarda kaynakları
optimize ederken maliyeti azaltmaktır. Sistemin ana görevle ilişkili elemanlarının, bakım ve
destek altyapısının tasarımının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir aracı
temsil eder. Amaç, desteklenebilirliği içerecek şekilde sistem verimliliği maksimum düzeye
getirilirken ömür devri maliyetinin en aza indirilmesidir.
Sağlık sektöründe ürünlerin müşteriye sunulan hizmetin maliyeti içerisindeki oranı
%25-30 civarındayken (Van Weele, 2002), bu oranın uzun vadede, kullanma ve bakım
maliyetinin uzun süreli ve sürekli kullanılan ekipmanda, sistemin toplam ömür devir
maliyetinin %60 ına kadar yükseldiği tespit edilmiştir (USNPS, 2005). Bu denli yüksek
maliyetleri büyük bir oranda azaltabilecek bir yaklaşım olan Tedarik Lojistiği; kullanıcının
mülkiyetinde en düşük maliyete ulaşılması, önemli muhtemel maliyet konuları ile yeterli
destek kaynaklarının tanımlanması, geliştirilmesi ve teslimi şeklinde sıralayabileceğimiz
hedefleri vardır.
Satın almacı için önemli konulardan biri lojistik gerekliliklerin sözleşme şartlarına tam
ve doğru olarak yansıtılmasından başlayarak amaca hizmet edecek doğru cihazların ve
malzemelerin eksiksiz ve istenilen niteliklere haiz olarak tedarik edilmesi sürecini tedarik
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lojistiği yaklaşımına uygun olarak yapmanın; (1) kullanıcı yeterliliğini en üst düzeye
çıkartmak, (2) destek ve maliyet hususlarında tasarım ve tedarik kararlarını öne çıkartmak, (3)
belirgin çözümler sağlamak ve (4) israfı ortadan kaldırmak gibi faydaları bulunmaktadır
(USNPC, 2005).
Sözleşme yapmak ve yönetmek, sözleşmelerde risk analizi yapmak gibi görevlerinin
yanında satın almacının bir diğer dikkat konusu da sistemin, modifikasyonuna imkan
sağlayacak şekilde “Açık Sistem Tasarımı” (Open Design System) olmasıdır. Bir açık sistem
tasarımı (DAU, 2010), modüler tasarım ilkeleri ile çalışan, geniş çaplı desteklenen ve kilit ara
yüzleri için uzlaşı odaklı standartlar kullanan bir sistemdir ve kilit ara yüzlerinin açıklığını
temin etmeye yönelik teyit ve geçerlilik testlerine tabidir. Bir açık sistem tasarımı,
uyarlanabilir ve uygulanabilir bir açık sistem geliştirmek için tasarım yaklaşımıdır. Hem
teknik yönetim sürecinden hem de sistem mühendisliği ve diğer ömür devri süreçleri
dahilinde ele alınan teknik yönetim süreçlerinden verileri toplar ve karşılığında bu süreçleri
etkiler.
Lojistik Desteğin Elemanları
Lojistik destek elemanları, lojistik programı, yönetilebilen fonksiyonel alanlar ve
disiplinler olmak üzere alt bölümlere ayırırlar. Yapılması gereken bu programın büyük çaplı
bir MR cihazı yada bir masa üstü bilgisayar gibi küçük bir alım olup olmadığına bakmaksızın
onun yapılabilirliğini her bir eleman kategorisinde değerlendirmektir. Her ne amaçla olursa
olsun, küçük veya büyük çaplı programları birbirinden ayıran şey, her iki program da destek
planlarında aynı elemanları ihtiva etse dahi, her bir elemanda gösterilecek çabanın
yoğunluğudur. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus lojistik programların her birinde
olması gereken lojistik destek elemanlarının farklılaşabileceğidir. Lojistik destek
elemanlarının neler olduğuyla ilgili tam bir uzlaşma bulunmamakla beraber en çok kabul
görenler aşağıda açıklandığı gibidir (USNPS, 2005).
Tasarım faktörü
Güvenilirlik, kolay bulunurluk ve bakımının yapılabilirliği, hem performansı hem de
sistemin ekonomisini (destekleme gereklilikleri ve ömür devri maliyeti) etkileyen tasarımın
anahtar parametreleridir. İnsan faktörü, lojistikle ilgili tasarım kısıtlamalarının ve hazırlık
gerekliliklerinin tespit ve uygulanmasında göz önünde bulundurulmalıdır. İnsan performans
kapasiteleri de sistem performans gerekliliklerine karar verme aşamasında mutlaka dikkate
alınması gereken hususlardır. Çevresel etkilerin de, çevresel ve lojistikle ilgili tasarım
kısıtlamaları ve performans ve hazırlık gerekliliklerinin tespiti ve uygulanmasında yine göz
önünde tutulması gerekmektedir.
Bakım planlaması
Yeni bir sistemin desteklenmesinde tercih edilen metotun geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi için kapsamlı koordinasyon sağlayan süreçtir. Bu süreç, bakım konsepti ve
sistemin ömrü için ihtiyaç duyulan gereksinimleri düzenler. Tamir seviyesi, tamir zamanları,
test edilebilirlik şartları, destek ekipmanı ihtiyaçları, insan gücü kabiliyetleri, tesisler, organik
ve yüklenicinin ortak üstlendiği tamir sorumluluklarını da kapsar. Sistemin ömür süresi
boyunca bakım ve destek konsepti planlanırken; ne yanlış gidebilir? Bunu kim giderecek? Bu
nasıl giderilecek? Ne zaman giderilecek? gibi sorulara cevap aranmalıdır.
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İnsan gücü ve personel
Sistemi kullanacak, bakımını yapacak ve desteğini sağlayacak yeteneğe sahip insan
gücünü kasteder. Yeni alınacak sistemin insan gücü ihtiyacı eskisinden daha fazla ve/veya
farklı özellikler gerektiriyorsa bu durum tanımlanmalı, detaylandırılmalı ve ilgili
departmanlara bildirilmelidir.
İkmal desteği
Sistemi desteklemek için gerekli malzemeleri tanımlayan, belge haline getiren, tedarik
eden, yöneten ve kontrol eden lojistik teknik disiplindir. Doğru yedek parçalara, tamir
yedeklerine, mevcut ikmal maddelerine, yeterli miktarda, doğru yerde, doğru zamanda ve
uygun fiyatla sahip olmak demektir.
Destek ekipmanı
Bir sistemin kullanım ve bakım desteği için gerekli tüm ekipmandan meydana
gelmiştir. Bir sistem, ürün veya tesisin işlevini yerine getirmek amacıyla özelliklerini
desteklemek ve artırmak için faydalanılan her türlü aletin ve ekipmanın genel bir tasvirini
kapsar. Lojistik açıdan, donanımların hepsini kapsayan destek ve test ekipmanının ve sistem
veya ürünün işletim ve bakımına destek vermek için kullanılan yardımcı malzemelerin
türlerini açıklar. Lojistik destek ve test ekipmanının amacı sistemin tasarlanan idame
edilebilirlik parametrelerinin uygun maliyetli bir şekilde desteklenmesidir.
Teknik bilgi
Bilimsel veya teknik yapısının şekline ve karakterine bakmaksızın (Kullanma kılavuzu
ve çizimler gibi) kaydedilmiş bilgileri kastetmektedir. Teknik kullanım kitapçıkları ve
mühendislik çizimleri, bir sistemin desteğinde yapılan en pahalı ve en önemli bilgi tedariğidir.
Teknik kullanım el kitapçıkları sistemin kullanım ve bakımı için eğitimi sağlayan ekipmandır.
Bunların olmadığı durumlarda öyle ya da böyle sistem kullanılabilir. Fakat sistemin ömür
devri maliyeti için hayati olan şey mühendislik çizimlerdir. Bunlar, değiştirme ve tamir yedek
parçalarının yeniden satın alınabilmesine ve uzun dönemde sistemin ömür devir maliyetini
minimuma indiren modifikasyona imkan sağlar.
Eğitim ve eğitim desteği
Eğitim süreçleri, prosedürler, eğitim teknikleri, eğitim yardımcı malzemeleri ve
sistemi kullanacak ve desteğini sağlayacak personeli eğitmede kullanılacak ekipmandan
meydana gelir. Bireysel eğitim ve ekip eğitimi, yeni ekipman eğitimi, başlangıç, formal ve
görev başı eğitimini kapsar. Olması gerekenden az eğitime sahip sistem kullanıcıları ve
bakımcılar vazifenin başarılma derecesini ve sistemin etkinliğini azaltırlar.
Bilgisayar kaynaklı destek
Tesisleri, bilgisayar çıktılarını, dökümanları, insan gücünü ve görev için kritik
bilgisayar işletim sistemlerini kullanan personeli kapsar. Aynı zamanda yekpare sistemleri
olduğu gibi gömülü (Başka bir sistemin bir parçası olarak yerleştirilmiş) sistemleri de içine
alır.
Tesis
Tesis, ihtiyaç duyulan bir görev veya faaliyetin yerine getirilmesine, tedarik edilecek
sistemin kurulup çalıştırılmasına imkan sağlayacak olan çevresel gereklilikler ve ekipmanı da
içine alan yerdir. Bir sistemin işletilmesi ve desteklenmesi için kullanılan tesisler genel olarak
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kullanım ömrü maliyetine önemli bir katkıya sahiptir. Program dışında finanse edilen önemli
uzun vadeli sermaye yatırımını temsil ederler.
Ambalajlama, depolama ve nakliye
Sistem, ekipman, ve destek malzemelerinin muhafaza edildiği, ambalajlandığı,
işlendiği ve uygun şekilde nakledildiğinin, çevresel faktörleri, kısa ve uzun vadeli depolama
için ekipmanın muhafazası ve nakledilebilirliğini de içine alacak şekilde teyid edildiği
metotların kombinasyonudur.
Lojistik destek unsurlarının her biri kendi süreç akışına, prosedürüne ve tekniğine
sahiptir. Bir tedarik lojistiği programında başarının temel anahtarı “Entegrasyondur”. Hiçbir
program, ve daha da alt kademelere inersek, hiçbir lojistik unsur yöneticisi kendi bireysel
unsurlarının yönetiminde, unsurların yaygın olarak diğerleri ile olan ilişkilerini gözden
kaçırmamalıdır. Herhangi bir lojistik unsurun idaresinde iki yönlü bir süreç vardır; Bir
unsurun bireysel yönetimi ve o onun diğerleri ile optimizasyonunun sağlanması.
Lojistik desteğe sistematik yaklaşım, maliyet etkinliğinin hüküm sürdüğü ortamlarda
kaçınılmazdır. Performans ve ömür devir maliyeti arasındaki optimum dengeye, ancak lojistik
destek ihtiyaçlarını sistemin ömür devrinin tüm safhalarına dahil ederek ulaşabiliriz.
Tedarik Lojistiği Yönetimi
Tedarik lojistiği yönetimi, bu çalışmanın daha önceki bölümlerinde anlatılan konuların
yerine getirilmesinde gerekli bütün aktivitelerin planlanması, organizasyonu, yönlendirilmesi
ve kontrolünü ihtiva eder.
Lojistiğin birçok alt fonksiyonları bünyesinde barındıran çok disiplinli alan olması
nedeniyle yönetimi de bütün bu fonksiyon ve bilim dallarının entegre olduğu bir anlayışla,
bunlara uygun liderlik anlayışı ve gelişmiş iç ve dış iletişim becerileri ile yürütülebilir.
Tedarikçiler, üreticiler, müşteriler ve diğer sürece dahil organizasyonlar arasında lojistik
görevleri başarıyla yerine getirmek için iyi bir planlama ve etkili yönetilen kontrol süreci
gereklidir. Lojistik hedeflere ulaşmada iyi bir sözleşme yönetimi uygulamak ve müşteri,
tedarikçi ve yüklenicilerle en ideal şartlardaki sözleşmeleri imzalamak ve bunları son
yıllardaki küreselleşmenin etkisiyle uluslar arası boyuta taşımak büyük önem kazanmıştır.
Tedarik Lojistiği ve Sözleşme Yönetimi
Schneller ve Smeltzer (2006) hastanelerde ve genel olarak sağlık sektöründe tedariğe
konu olan ürünlerin sayısının 60 bini geçtiğini belirtmiştir. Dolayısıyla bir sağlık kuruluşunun
tedarik lojistiği sürecinde yer alan satın alma operasyonlarında bu kadar çok “malzemenin yer
aldığı bir tedarik pazarından malzemelerin doğru kalitede, doğru miktarda, doğru zamanda,
doğru fiyatla, doğru kaynaktan sağlanması” (Monczka vd., 2002) zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu kapsamda yapılacak sözleşmeler çoğunlukla alım sözleşmesi ve alınan sistemle ilgili
bakım onarım ve destek sözleşmesidir. Alım sözleşmesinin maddeleri aşağıda bahsedilen
Entegre Ürün Timi çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak olan tedarik edilecek sistemin
gereksinimlerini ve kuruluşun yapmış olduğu ihtiyaç tanımlamasını karşılayacak maddelerdir.
Sistemin tedarikinden sonraki safha olan ömür devrindeki bütün gereksinimlerinin bir
bölümünü tedarikçi nezdinde karşılayacak olan bakım onarım ve destek sözleşmesi, satın
alması tamamlanmış bir ürünün veya sistemin ömür devri boyunca ihtiyacı karşılayacak
şekilde çalışır halde bulunması için gerekli bakım, onarım ve desteğin hangi koşullarda
sağlanacağını belirten sözleşmelerdir. Bakım, onarım destek sözleşmelerinde satılan veya
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satın alınan desteğin yıllık tabanda fiyatlandırılması asıl ürünün toplam fiyatının belirlenmiş
bir yüzdesi üzerinden olmalıdır. Sektörler arasında farklılık göstermekle birlikte yazarların
tecrübeye dayalı gözlemlerine göre bu oran genellikle yüzde % 8 ile % 22 arasında
değişmektedir. Yüzde olarak fiyatlandırmanın faydası ürünün değeri oranında desteğinin
sürdürülmesidir.
Garanti şartları; Bir ürün için verilmiş veya alınmış garanti şartları belli şartlar altında
ürünün ömür devrinde bir seviyeye kadar destek sağlayacağından gerek satış sözleşmesinde
gerekse destek sözleşmesinde açık bir şekilde yerini almalı ve bu sayede destek sözleşmesinin
şartları ile çelişmemeli veya tekrara meydan vermemelidir.
Bakım, onarım ve destek sözleşmelerinin en önemli bölümlerinden biri de hiç
kuşkusuz desteğin nasıl verileceğinin ayrıntılarının ortaya konulduğu bölümdür. Bu bölümde,
desteğin seviyeleri, hangi seviyede hangi işlerin kimler tarafından nasıl yapılacağı, destek
ihtiyacı doğduğunda ulaşılması gereken irtibat kişilerinin isimleri, telefon numaraları,
elektronik posta adresleri, arıza durumunda satın alınmış olan destek ulaşana kadar geçecek
sürede yapılacak müdahalelerin tanımları, desteğin zamanca sınırlamaları (Örneğin: 7/24) ve
arızanın tanımları ile meydana gelişinden itibaren yapılacak müdahalelerin tanımları yer alır.
Bakım, onarım ve destek sözleşmesi müzakere ve imzası safhasında dikkat edilmesi
gereken önemli hususlardan biride bu sözleşmenin yapılma zamanıdır. Sözleşmenin
yapılmasındaki ideal zaman sistemin yani asıl ürünün satın alınmasından önceki alım-satım
sözleşmesinin yapılması aşamasıdır. En ideali her iki sözleşmenin de paralel yürütülmesidir.
Orijinal ürünü üreten ve satan firmalar önce ürünü ardından da desteğini satma
eğilimindedirler. Ürünü önce satın alan kullanıcılar sonrasında bakım onarım desteğine
ihtiyaç duyduklarında bunun maliyetine katlanmak ve pazarlık yapamamak durumunda
kalmaktadırlar. Alımla paralel yürütülen destek pazarlığı ve destek sözleşmesi
müzakerelerinde ise pazarlık gücü kaybedilmemiş olmaktadır.
Bir sonraki bölümde açıklanacak Ömür Devri Maliyet analizinin de önemli bir
bölümünü oluşturan bakım, onarım ve destek maliyetleri, sistem/ürün tedariği sürecinin henüz
başlangıç aşamasında ele alınmalı ve hem sözleşme yapma zamanlaması olarak hem de
entegre lojistik timlerinin çalışmaları aşamasında yerini almalıdır.
Tedarik Lojistiğinde Sistem Alımları
Tipik bir sistemin ömür devri, ömür devri maliyet analizinde anlatıldığı üzere ihtiyacın
tanımlanması ile birlikte birçok safhanın geliştirilmesinden oluşur. Lojistik planlama
kriterlerinin sistem tedarik lojistiğinde önceden belirlenmiş bazı kriterleri içermesi
gerekmekle beraber bu kriterlerin içlerinin üretilecek ve tedarik edilecek sisteme göre
doldurulması ve yalnızca o sisteme özgü farklı kriterlerin de tespit edilmesi aşamaları entegre
ürün timinin yaptığı çalışmalar esnasında netleşmektedir.
Tedarik lojistiği sistemini sistem mühendisliği yaklaşımında incelediğimizde sistemin
başarısı için bazı kritik faktörler öne çıkmaktır. Bunlar şartnameler, maliyet tahmini ve
kontrolü, kalite kontrol yönetimi, diğer program aktiveteleriyle olan esas ara yüzler ile
yönetim ve kontroldür.
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Şartnameler
Tedarik lojistiği sisteminin önemli elemanlarından birisi sözleşmelerdir. Sistemin
tümünü kapsayacak şartname çeşitleri ve tanımları aşağıdaki gibi değerlendirilebilir
(Blanchard, 1998: 358).
• Sistem Şartnamesi: Sistem için teknik, performans, operasyonel ve destek
karakteristiklerini kapsar.
• Ürün şartnamesi: Sistem için gerekli, envanterde mevcut veya olmayan herhangi bir
ürünün tedariği için gerekli olan şartnamedir.
• Süreç şartnamesi: Sistemle ilgili olan herhangi bir eleman veya girdinin teknik
gereksinimlerini kapsayan şartnamedir.
• Malzeme şartnamesi: Sistem için gerekli sarf ve yarı mamül ürünlerin teknik
özelliklerini kapsayan şartnamedir.
Şartnameler, tespiti ve tanımı yapılan sistem ihtiyacının gereksinimlerini yazılı hale
getirerek sistem gereksinimlerinden herhangi bir safhada sapma olasılığını ortadan kaldırmak
için entegre ürün timi çalışması sonucunda ortaya çıkan bilgilerle oluşturulur ve sistemin
ihtiyaç tanımında olduğu gibi üretilmesi, desteklenmesi ve kullanıcı ihtiyacını tümüyle
karşılaması açısından önemlidir.
Maliyet tahmini ve kontrolü
Tedarik lojistiği sürecinde projenin başarısı veya başarısızlığı için en önemli
etkenlerden birisi de maliyet tahmini ve kontrolüdür. Proje planlamasının ilk aşamalarında
sistemin gerek ürün gerekse destek aşamasındaki girdilerinin maliyetlendirilmesinde
yapılacak hatalar veya müteakip safhadaki sapmalar, sistemin tedarikinden ve kullanımından
gelecek olan faydayı zarara dönüştürebilecektir.
Proje maliyetlerinin kontrolünde bir diğer önemli husus lojistik planlamaların ve
maliyet hesaplamalarının bireysel bazda kalmayıp organizasyondaki diğer ilgili birimlerle
paylaşılarak ve koordine edilerek yapılmasıdır. Bireysel yapılan planlar ve hesaplamaların bir
süre sonra sapmalar veya diğer departmanlarla uyumsuzluklar göstermesi kaçınılmazdır. Satın
alma ve lojistikçinin, projenin maliyet tahminlerinin yapılması aşamasında etkin olarak görev
alması ve projenin girdi maliyetlerini bağlantılı departmanlarla koordineli olarak tespit ederek
satın alma ve tedarik aşamasında bu maliyetlere sadık kalması maliyetteki sapmaları ve
uyumsuzlukları önlemek için izlenmesi gereken uygun yoldur.
Maliyet denetimi, bir program için maliyet tahmininin yapılmasıyla başlar ve maliyet
takibi ve bilgilerin toplanması, bu bilgilerin analizi ve zamana bağlı olarak düzeltici
tedbirlerin ele alınması ile devam eder.
Kalite kontrol yönetimi
Kalite kontrol ve denetim, ölçme, inceleme, test etme işlemlerine uygulanan istatistiki
analiz yöntemleri ve işletmenin veriminin öngörülen ürün gereksinimleri ile karşılaştırılması
için uygun olan diğer yöntemler yoluyla gerçekleştirilir. Yönetimin temel hedef noktası,
işletme içinde elde edilen ürüne katkıda bulunan herkesin kalite odaklı bir tavır ve performans
sergilemesidir (Genkur.Bşk, 2004).
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Diğer program aktiviteleriyle olan esas arayüzler
Disiplinler arası doğasıyla lojistik, diğer birçok organizasyonlara bağımlıdır. Bundan
dolayı, İyi bir lojistik planlama, diğer bütün planlama aktiviteleri ile bağlantı içinde olmalıdır
(Blanchard, 1998: 385).
Yönetim ve kontrol
Sistem tedarik lojistiğinin başarısında, bu çalışmanın başından beri anlatılmakta olan
kurgunun doğruluğu yanında bu kurguyu yönetmek te önemli bir rol oynamaktadır. Başarılı
bir program yönetimi, programın doğru planlanmasının yanında süreçte görev alan personelin
motivasyonu, yönlendirilmesi ve yönetilmesinden geçer. Bu süreç, sürekli bir farkındalık ve
sürdürülen aktivitelerin programın amacından sapmalar olup olmadığının etkin bir kontrolü ve
düzeltici tedbirlerini gerektirir. Arzu edilen sonuçlar, sistem operasyonel gereksinimlerini,
bakım konseptini, teknik performans ölçüm önceliklerini ve fonksiyonel analiz ve uygulama
süreçlerini tanımlayan faktörleri kapsar (Blanchard, 1998: 411).
Yukarıda yer alan kritik faktörleri göz önüne alınarak yapılan bir çalışmayla
tanımlanan amaçların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, aşağıda açıklanan hususların
yerine getirilmesi ile sağlanabilir (Blanchard, 1998: 414):
• Programın bütün safhalarında lojistik destek için uygun planlama ile,
• Uygun desteklenebilirlik özelliklerinin sistem tasarımı ve geliştirmesine
uyarlanmasıyla,
• Asıl ekipman kullanım ve bakımı için gerekli destek elemanlarının zamanında
tedariki, temini ve tanımlanması ile,
• Sistemin, ömür devri vasıtasıyla sürekli etkinliğinin sağlanması ve düzeltici
tedbirler için modifikasyona gidilmesi veya gerektiğinde ürün iyileştirme ile
Lojistik, program yönetiminin bütün safhalarında, sistem gelişiminin tüm aşamalarının
katkıda bulunan ana faktörü olarak bilinmelidir. Destek elemanları uygun bir şekilde
tanımlanmalı ve malzeme tedariki zamanında yerine getirilmelidir. Lojistikte sözleşmeler,
yaptırım olarak “ceza” maddelerini mutlaka ihtiva etmelidir ve son olarak lojistik, bütün ilgi
alanlarına geniş bir spektrumdan bakmalı, program aktivitelerinin bütün diğer yüzleri ile
uygun bir tarzda entegre olmalıdır (Blanchard, 1998: 414).
ÖMÜR DEVRİ MALİYETİ
Ömür Devri Maliyeti (ÖDM) sistem türü bir malzeme ya da ekipmanın ürün yaşam
süresi boyunca sistemin geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi, idamesi ve envanterden
çıkarılması için ortaya çıkan maliyetlerin toplamıdır. ÖDM, planlanan sistemin ve
destekleyici faaliyetlerinin toplam maliyetine yöneliktir. Araştırma, tasarım ve geliştirme,
üretim, sistem kullanımı, bakım ve destek ve sistemin işletim dışına alınması ve malzemenin
geri döndürülmesi veya atılması faaliyetleri ile ilişkili bütün gelecek maliyetleri içerir
(USNPS, 2005).
ÖDM.nin öneminin sürekli artan bir eğilime sahip olması bütçe kısıtlamaları,
yoğunlaşan rekabetçi ortamın işletmeleri maliyet bazlı rekabete zorlaması ve artan bakım
maliyetleri kavramlarının özellikle yüksek maliyetli ürünler için anahtar kavramlar
olmasındandır. Bu nedenle yeni bir ürün almaya karar verirken en önemli soru “Hangi ürünü
almalıyım?” dır. Bu soruya cevap ararken yapılacak en büyük hata ise ürünün sadece satın
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alma fiyatını düşünerek hareket etmektir. Oysa satın alma ürün tedariğinin sadece tek bir
safhasıdır. Bu safhasının tek başına ele alınması mali yükü çok daha yüksek olabilen ömür
devri safhasının gözden kaçırılmasına yol açabilmektedir. Ömür devri safhasındaki
maliyetlerin büyük bölümünü sistemin kullanım süresi içindeki bakım ve lojistik destek
faaliyetleri oluşturur.
Ömür Devri Maliyet Analizi Amaçları
Özellikle sistem türü malzemelerin tedarikinde dikkatten kaçırılmaması gereken ÖDM
analizinin amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Genkur.Bşk, 2004: 224):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatif ürünleri kıyaslamak
En uygun alım stratejisini belirlemek
Uzun dönem planlama ve bütçeleme yapmak
Devam eden projeyi kontrol etmek
Garanti ve performans takibi yapmak
Fayda / maliyet analizleri yapmak
Kaynakları verimli dağıtmak
Sistem ve ekipmanın değiştirilmesine karar vermek
Ana maliyetleri belirlemek

Sağlık sektöründe yenilikler, sürekli olarak yeni teknolojileri, ekipman ve destek
unsurlarını pazara getirmekte ve bu husus fizikçiler ve sağlayıcılara tedavi /bakım kalitesini
artırma imkanı vermektedir. Bu yeni ürünler eskilerin yerini aldıkça kendi davranış şekillerini
ve ekonomilerini yaratmaktadırlar. Kullanımda ve talepteki davranışsal ve yapısal
değişiklikler, ürünün sahip olduğu ömür devrinin safhalarını belirlemektedir (Langebeer,
2008: 320).
Ömür devrinin altı safhası vardır. Bunlar; Kurulumdan önceki konsepte dayalı tasarım,
yeni ürünün sürümü, büyüme, olgunluk, düşüş ve ömrünü tamamlama safhalarıdır. Ürün
bulunduğu safhaya göre diğer safhalara nazaran tamamen farklı destek ürünlerine ihtiyaç
duyacaktır (Langebeer, 2008: 320). Bu ihtiyaç duyulacak destek ürünleri, bakımla ilgili yedek
parçalar, sarf malzemeleri, üreticinin veya tedarikçinin kontrolündeki rutin bakımlar ve
servisler olabilir. Bütün bunlar, tedarik lojistiği yaklaşımı içinde ürünün ömür devri
maliyetleri içinde önceden öngörülebilmeli ve planlanmalıdır.
İnsan - Sistem Entegrasyonu
ÖDM.tinin en önemli aşamalarından birisi ise yapılan hesaplamalarda İnsan-Sistem
Entegrasyonunun (İSE) sağlanabilmesidir. Ömür devrinden kaynaklanan tasarruflar azalan
personel sayısı ve eğitim maliyetleri sayesindedir. Buna ilave tasarruflar, uygun olmayan
malzemenin kabul edilmemesi ve uygun olanın kullanım kolaylığı ve memnuniyeti sayesinde
daha uzun süre kullanılmasından kaynaklanabilir (DRDC, 2010).
İnsan ve makine arasında, özellikle de komuta kontrol alanında kuvvetli bir ittifak
oluşturmak geleceğin muharebe alanında karşılaşılacak belli başlı insan-sistem entegrasyonu
sorunudur. Teknolojinin aslında hedeflemediği fakat kaçınılmaz olarak ortaya çıkan, insanın
üzerine yüklediği yüktür.” (ARI, 2010). Bu tespite rağmen, insan-sistem entegrasyonu çok
geniş ve çoklukla el atılmamış bir konu olup sistem tedarikinden sorumlu ve konuyla ilgili
tüm tarafların sorumluluğudur.
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İSE.nin amacı kullanıcılar ve sistemi geliştirenler arasında bir koordinasyon
sağlamaktadır. Dolayısı ile, eğitmenler, program geliştirenler, tedarik uzmanları, lojistikçiler,
laboratuar uzmanları ve mühendisler İSE ile yakından ilgilidirler. Öte yandan sistem
tedarikinde etkili bir insan-sistem entegrasyonu sağlanmadığı takdirde ölüme, yaralanmaya,
hastalığa, sakatlığa veya personelin çalışma performansında düşüşe neden olabilecek
tehlikeler ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu tehlikeler, sistem olarak adlandırabileceğimiz
tıbbi cihazlarda, bunlara ait ekipman ve sarf malzemelerinde, giyim kuşamda, eğitim yardımcı
malzemelerinde, mevcuttur. Şiddet seviyelerine göre felaket, kritik, marjinal ve önemsiz
olarak sınıflandırılmıştır (USNPS, 2005). Sağlık sektörünün zaten hayati öneme sahip
operasyonlarla ilgilenmesi gerçeğini de göz önünde tuttuğumuzda, İSE; kullanıcıyı (doktor,
teknisyen, hemşire), bahsedilen tehlikeler hukuki sonuçlar doğuracak boyuta gelebilmesi
nedeniyle kurumu, adı geçen tehlikelerin etkilenebileceği için hastayı ve sözleşmede yer alan
yükümlülükleri nedeniyle yükleniciyi ilgilendirmektedir.
ENTEGRE ÜRÜN TİMİ
Entegre ürün timi sistem tedarikinde kurumsal amaçları yerine getirmek için, bir tim
lideri önderliğinde, beraber çalışan uygun İşlevdeki disiplinlerin temsilcilerinden oluşmuştur
(DoD, 2010). Entegre Ürün Timleri, entegre ürün geliştirme uygulamasından kaynaklanan
organizasyonel bir yapıdır. Ürün ve sistem geliştirme süreci sürekli gelişip değiştiğinden tim
üyeleri ve liderleri de gelişir ve değişirler (Crow, 2010). Tim üyeleri, ürünün geliştirilmesi,
satın alınması ve desteklenmesi için kritik olan teknik, üretim, iş ve destek
organizasyonlarının temsilcileridir.
Entegre ürün timi süreci geleneksel satın alma ve sözleşmeye bir takım farklılıklar
getirmektedir. Bunlar; (1) sözleşmelerde yapısal değişiklikler yapılması, (2) kullanıcıların
direk olarak yüklenici ile iletişimde bulunabilmesi, (3) program yöneticisi ve koordinatörünün
çok dikkatli olma gereksinimi, (4) performans esaslı sözleşme detaylarının varlığı, (5) alt
yüklenicilerin entegre ürün timlerine dahil edilmelerine olan ihtiyaç ve (6) entegre ürün
timindeki idare personelinin yüklenici ile olan ilişkilerde rol oynamasıdır (USNPC, 2005;
Crow, 2010).
Sistem tedariğinde başarılı performans gösteren bir entegre ürün timinde; sistemin
ömrü süresince ürünü etkileyecek bütün fonksiyonel disiplinler tim içinde temsil edilmelidir.
Birim yöneticisi, program yöneticisi ve fonksiyonel yöneticiler ve entegre ürün tim üyeleri,
timin hedeflerini, sorumluluklarını ve yetkilerini çok açık bir şekilde anlamalıdırlar. Ayrıca
personel, bütçe ve tesis gibi kaynak gereksinimleri tanımlanmalıdır.
Entegre ürün timinin oluşturulması ve faaliyet göstermesi de başlı başına bir
planlamayı gerektirmektedir. Bu planlamanın yapılmasında ele alınacak ilk konu elbette tim
içerisinde hangi uzmanlık alanlarından üyelerin bulunacağı ve bu alanlardan gelecek nitelikli
elemanların seçimi konusu olacaktır. Ardından gerekirse üyelerin satın alma ve tedarik
lojistiği konuları üzerine eğitilebilmesi için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hususu
gelmektedir. Takımın yapılandırılması, liderlik ve otorite bağlantılarının kurulması önemli
hususlardan birisidir. Son olarak timin hedeflerinin ve performans ölçütlerinin belirlenmesi
ele alınmalıdır (Trent, 2007:42).
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Entegre Ürün Timi Kimlerden Oluşmalıdır?
Kimlerden oluşacağını programın hususi gereksinimleri ve liderlik istekleri
belirleyecektir (Program veya çalışma seviyesi entegre ürün timi) . Yine de bazı genel kurallar
konulabilir. Birincisi, Ömrü süresince ürünü etkileyecek bütün fonksiyonel disiplinler tim
içinde temsil edilmelidir. İkinci ve buna çok yakın bir yaklaşım ise programın ilerleyen
safhalarında ihtiyaç duyulacak olan sektörlerden ve departmanlardan temsilcileri time dahil
etmektir. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında oluşturulacak bir entegre ürün timinde (USNPC,
2005);
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullanıcılardan (İlgili doktor, teknisyen, uzman, hemşire )
Ana yüklenici ve tedarikçilerden
Destek fonksiyonlarından
Yönetimden
Kalite kontrol sorumlularından
Bilgi sistemleri yönetim fonksiyonundan
Satın alma ve lojistik fonksiyonundan ve
Eğitim fonksiyonundan yetkili personel mevcut olmalıdır.

Entegre ürün timinin kullanıldığı tedarik lojistiği süreçlerinin klasik satın alma
sürecinden en önemli farkı tedarikçilerin satın alma öncesi sisteme sokulmuş olmasıdır.
Tedarikçilerin sisteme erkenden sokulması; yeni teknolojilerde karmaşık veya kritik
noktaların tespit edilmesi, tedarikçilerin tasarımın liderliğini üstlenmesi, hataların azaltılması
yoluyla maliyetlerin düşürülmesi gibi faydaları bulunmaktadır (Trent, 2007: 223; Wisner vd.,
2009:117).
Fonksiyonel Alan Uzmanının Rolü
Tamamen üretken ve aktif olmanın yanında alan uzmanlarının, mevcut çabalara özel
bilgiler ve özel bakış açıları getirmelerinden dolayı diğer tim üyelerinden ayrı sorumlulukları
vardır. Sahip oldukları bilgiyi ve bakış açısını paylaşmaya olan istekliliklerinin derecesi, alan
uzmanlarının time sağlayacağı katkının değerini belirleyecektir. Alan uzmanları, programın
değişik kapsamlarına kendi şahsi görüşlerini serbestçe getirmek suretiyle tim içinde önemli
bir eğitici rol oynarlar. Programda tam olarak açık olmayan hususlara getirdikleri yorumlarla
kararların alınmasında tim arkadaşlarına yardımcı olurlar.
Entegre Ürün Timinde Lojistikçilerin/Satın Almacıların Dikkat Edeceği Konular
Direk olarak destekleme konularına yoğunlaşmayan üst seviye bir entegre ürün
timinde lojistikçi, timin üzerinde çalıştığı programlamanın uzun vadeli lojistik konularının
tanımlanması ve vurgulanmasında sorumluluk almalıdır. Satın almacı/Lojistikçi, bunu
müteakiben sistemin desteklenebilirliğini etkileyen hususlarda timin yükünü hafifletici bir tim
çalışması oluşturabilir.
Destek yapısının tasarlanmasında yöneltilecek ilk soru, bu programı destekleyecek
mevcut bir destek sisteminin olup olmadığıdır. Bu durum özellikle ticari veya hazır ürün
tedarikinde önemlidir çünkü bu ürünün zaten hazırda bir destek altyapısı mevcuttur
(Üretilmeden önce tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir). Buradaki zorluk mevcut olan destek
unsurunu en iyi nasıl kullanacağımız veya kendimize göre nasıl modifiye edeceğimizdir.
Bahsedilen entegre ürün timleri, konular ortaya çıktıkça, birçok programda çok önceden
programın ömür devri başlamadan oluşturulmalıdır. Bu husus özellikle ticari veya hazır ürün
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tedarikinde önem kazanmaktadır. Çünkü böyle bir problemi çözmek için çok daha az zaman
mevcut olmaktadır..
Birkaç istisna dışında bir programın maliyetinin büyük bölümünü sahip olma maliyeti
dolayısıyla kullanım ömrü boyunca sistemin desteklenmesi oluşturmaktadır. Bundan dolayı,
lojistikçi, maliyet etkin bir sistemin tedarikine önemli bir katkı sağlayabilir. Bir entegre ürün
timi mensubu olarak lojistikçi, ayrı bir pozisyondadır. Muhtemelen diğer üyeler, ilk birkaç
yılda ortaya çıkacak olan kısa vadeli sorunlara odaklanmışken öbür yanda lojistikçi, kısa
vadeli problemlerle uğraşmakla beraber aynı zamanda da uzak gelecektekilerle ilgilenmelidir.
Örneğin, artan çevre duyarlılığı ve bununla ilgili yasalar, malzemenin elden çıkarılması ve
atık problemlerini artırmaktadır. Bu ve benzeri durumların lojistikçi tarafından önceden
tanımlanması müteakip safhalardaki birçok sorundan kaçınabilmek için entegre ürün timine
ve programa yol gösterecektir.
SONUÇ VE ÖNERILER
Bu çalışmada, sistem tedarikinde uygulanması gereken tedarik lojistiği süreci
incelenmiş, sonuç olarak tedarik lojistiği sürecinin sağlık kuruluşlarının yönetim
sorumluluğunda olan bir sistem yaklaşımı ile uygulanması gerektiği teorik bir anlayışla ortaya
konmuştur. Hizmet üretim süreci sonunda insan sağlığına hizmet eden sağlık kuruluşlarının
yerine getirdikleri bu hizmeti en uygun maliyetle yapabilmeleri aynı zamanda sağlık
hizmetlerinin tüm toplumu kucaklayabilmesi anlamında bir sosyal gereksinim olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda tedarik lojistiği sürecinin en önemli bölümleri olarak
dikkate alınan sistemin desteklenebilirliği ve ömür devri maliyeti, insan – sistem
entegrasyonu, entegre ürün ve süreç geliştirme ve sözleşme yönetimi konuları incelendiğinde
aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılmıştır.
Satın almacı ve lojistikçiler tarafından desteklenebilirliğinin artırılabilmesi için
sistemin tasarımı üzerinde etki edecek bütün çaba gösterilmeli ve lojistik destek unsurlarının
asıl sisteme ve her ikisinin birbirlerine karşı dengeli hale getirilmesine yoğunlaşılmalıdır.
Lojistik desteğe sistematik yaklaşım, maliyet etkinliğin hüküm sürdüğü ortamda
kaçınılmazdır. Performans ve ömür devir maliyeti arasındaki optimum dengeye, ancak lojistik
destek ihtiyaçlarının sistemin ömür devrinin tüm safhalarına dahil edilmesi suretiyle
ulaşılabilir.
Lojistik destek unsurlarının her biri kendi süreç akışına, prosedürüne ve tekniğine
sahiptir. Bir tedarik lojistiği programında başarının temel anahtarı entegrasyondur. Lojistik
unsurların yöneticileri kendi bireysel unsurlarının yönetiminde, unsurların yaygın olarak
diğerleri ile olan ilişkilerini de göz önünde bulundurmalıdırlar. Lojistik unsurların idaresinde
iki yönlü süreç vardır; Bir unsurun bireysel yönetimi ve o onun diğerleri ile
optimizasyonunun sağlanması.
Tedarik lojistiği sürecinde önemli ve geniş bir yer tutan Entegre Ürün Timi
çalışmalarında satın alma ve lojistikçilerin mutlaka yer alması ve tedarik sürecinin maliyet
etkin bir şekilde kurgulanması için süreci etkilemeleri gereklidir. Hatta bu kişiler toplantılara
yalnızca kendilerini ilgilendiren aşamalarda değil tüm süreçte katılmalı böylece kendilerini
ilgilendiren ani gelişmelerden haberdar olmalı ve tedarik sürecini olumsuz etkileyebilecek
gelişmelere anında müdahale etmelidirler. Bunun yanında timin çalışmasındaki her bir aşama
zaten tedarik lojistiği sürecini yakından ilgilendiren çalışmalar olduğundan lojistikçiler baştan
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sona bu süreçte yer almalıdırlar. Bunun önemi, sözleşme yapma ve imzalama aşamasında bir
kez daha ortaya çıkmaktadır. Timin yapmış olduğu detaylı çalışmalar sistemin üretilmesi ve
tedariki aşaması için ayrıntılı bir kılavuz olacağı gibi aynı zamanda yasalarla da güvence
alınacağı sözleşmede satın almacı ve lojistikçinin titiz bir çalışması neticesinde yerini
alacaktır.
Birçok firmanın üretmiş olduğu ürünlerin bir araya getirilmesi ve üzerine değer
eklenmesi suretiyle oluşturulan sistemler için onu oluşturan girdilerin lisans ve alt lisans
hakları, karşılıklı müzakere edilen sırların ifşa edilmemesi ve alt yüklenici haklarının
korunması gibi hususlar tedarik lojistiği sürecinde sözleşme yapma ve yönetmenin önemini
ortaya koymaktadır. Sağlık hizmetlerinde de birçok karmaşık süreçten oluşan bu hizmet
sisteminin en uygun maliyetle tamamlanabilmesi ve desteklenebilirliği sürekliliği için
sözleşme yönetimi aynı değerde önem taşımaktadır.
Son söz olarak; tedarik lojistiği yönetimi, yalnızca lojistikçilerin planlayıp
sürdürebileceği değil, organizasyonların yönetim olarak benimsemeleri ve uygulamaları
gereken bir süreçtir. Yönetim kademeleri, tedarik lojistiğini bir sistem yaklaşımı olarak
değerlendirip yönetimin bir parçası olarak uygulamalıdırlar. Aksi durumda, yalnızca satın
almacı/lojistikçilerin sorumluluğu olarak değerlendirilecek bir tedarik lojistiği yaklaşımı
maliyet etkinlikten ve süreç optimizasyonundan uzak kalacaktır. Bu kapsamda sistem türü
malzeme ve ekipman tedarikinin tedarik sorumlusunun kontrolünde bir matriks organizasyon
şeklinde işleyen entegre ürün timleri aracılığı ile ele alınması tarafımızdan sistem yaklaşımı
dahilinde uygun bir çözüm alternatifi olarak önerilmektedir.
Ayrıca Michael Porter’ın klasik çalışması The Competitive Advantage of Nations’da
belirttiği gibi satın alan firmaların tedarikçileriyle stratejik işbirliğine dayalı olarak ortaya
koydukları tedarik zincirlerinin sadece rekabet avantajının değil aynı zamanda ulusal rekabet
avantajının da kaynağı olduğu unutulmayarak sektörün uluslar arası rekabet arenasında iyi bir
yer edinmesi ulusal ve işletme düzeyinde kazanımlar getirecektir (Porter, 1998:72-73).
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ALGILANAN KALİTE İLE MÜŞTERİ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: FİLTRE
KULLANICILARI ÜZERİNE YAPILAN AMPRİK BİR ÇALIŞMA

Şükran BAŞANBAŞ∗
ÖZ
İşletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak en önemli gelişmelerden biri
olarak kabul edilen ve 21.yüzyıl pazarlama anlayışının bir parçası olan müşteri odaklılık,
işletmelerin müşterilerin elde edilmesi, korunması ve bağlılıklarının sağlamasına yönelik
stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle ürün ve hizmet çeşidinin, kalite ve
fiyat farklarının giderek azalması, işletmelerin mevcut müşterilerini korumalarını ve rekabet
edebilmelerini güçleştirmektedir. Bu nedenle algılanan kalite ve müşteri tatmini konusu hem
pazarlama yöneticileri hem de işletmeciler için ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca bu iki
kavrama ilişkin olarak uygulama amacıyla otomotiv yan sanayi kollarından araç filtresi
işkolunda bir araştırma yapılmıştır. Amaç, algılanan kalite ve müşteri tatmini arasındaki
ilişkiyi filtre sektöründe üç yerli marka açısından incelemek olup, araştırma modeli, Darsono
ve Junaedi’nin algılanan kalite, tatmin ve bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik
yaptıkları araştırmada kullandıkları modelden yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmada
algılanan kalite ve tatmin arasındaki ilişkiyi ölçmeye ve üç marka açısından farklılıkları
ortaya koymaya yönelik olarak korelasyon ve farklılık analizleri yapılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre, müşterilerin algıladıkları kalite ile markaya duyulan tatmin düzeyi arasında
olumlu yönde bir ilişki olduğu ayrıca, üç marka arasında algılanan kalite bakımından anlamlı
bir fark olduğu ancak markaya duyulan tatmin açısından anlamlı bir fark olmadığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Algılanan kalite, Tatmin, Filtre Sektörü
∗

İstanbul Arel Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, sukranbasanbas@arel.edu.tr
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THE RELATİONSHİP BETWEEN PERCEIVED QUALITY AND CUSTOMER
SATISFACTION: AN EMPIRICAL STUDY ON THE USERS OF FILTER
ABSTRACT
Customer orientation, which is considered to be one of the most important
developments providing a sustainable competitive advantage for businesses and that is part of
the marketing concept of the 21st century, requires loyalty to develop strategies aimed at
acquiring new customers, keeping the existing ones and maintaining their loyalty. Especially
the increasingly decrease in the quality and price differences of the variety of products and
services makes it difficult for businesses to protect existing customers and to compete.
Therefore, the perceived subject of the quality and the customer satisfaction is of particular
importance for both marketting managers and business administrators. Furthermore, regarding
these two concepts, an empirical research has been carried out on car filters business which is
a branch of automotive supply industry. The purpose of this study is to analyze the
relationship between the perceived quality and the customer satisfaction for three domestic
brands in the filter sector and it has been based on the survey made by Darsono and Juanedi in
order to examine the correlation among perceived quality, satisfaction and loyalty. In the
research, numerous correlation and variability analyses have been applied to reveal the
discrepancies related to the three domestic brands and to measure the relationship between
perceived quality and satisfaction. The findings of these studies have proved that there is a
positive correlation between the quality perceived by the customer and the levels of
satisfaction with the quality; besides it has shown a significant difference in terms of
perceived quality amongst the three brands ; however no significant difference relating to the
brand satisfaction has been determined.
Key Words: Perceived Quality, Satisfaction, Filter Industry
1.GİRİŞ
Günümüzde müşterilerin beklentileri, zevk ve tercihleri her geçen gün hızla
değişmektedir. Bunların dışında, ürün ve hizmetlerde artan çeşitlilik, teknolojik
yenilikler/ilerlemeler, ürün ve hizmetler arasındaki kalite, fiyat farklılıklarının azalması gibi
nedenler işletmeleri, müşterilerini iyi tanıma ve onlarla etkili iletişim kurma konularında
2
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çeşitli stratejiler belirlemeye yöneltmektedir. Bu stratejilerden biri ve en önemlisi de müşteri
tatmininin sağlanması olmaktadır. Müşteri tatmininin elde edilmesi ancak müşterilerin düzenli
olarak beklentilerinin işletmeler tarafından ölçülmesi ve beklentileri doğrultusunda ürün ve
hizmet geliştirmelerine bağlı olmaktadır. İşletmeden tatmin olmuş ve devamı ile birlikte
işletmeye bağlı olan müşteriler işletmenin rekabet gücünü arttırmaktadır. Çünkü bir ürün ya
da hizmet ile ilgili beklentileri karşılanmış müşterilerin işletmede tutulmaları ve yeniden ürün
ve hizmet almaları diğer kişilerin aynı işletmeden ürün ya da hizmet almalarından daha kolay
olmaktadır. Bağlı müşteriler işletme ile arasında duygusal bir bağ oluşturan, işletmelerin her
koşulda yanında olan, çevresindekilere işletme ile ilgili olumlu duyurularda bulunan ve
işletmenin tanınmasını sağlayan müşteriler olmaktadır. Ayrıca olumsuz durumları görmezden
gelmeleri de yine bu konunun önemini daha da çok arttırmaktadır.
2. Konu İle İlgili Temel Kavramlar
2.1. Algılanan Kalite Kavramı ve Özellikleri
Modern pazarlama anlayışı, alıcının ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulunduran bir
anlayış olmaktadır. Örneğin; müşteriler, herhangi bir ürünü satın alırken söz konusu ürünün
ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabileceğine bakmakta ve söz konusu ürünü seçerken birtakım
unsurları da göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu unsurların en önemlilerinden birisi de kalite
kavramı olup, bu kavram hem müşteriler hem de işletmeler açısından oldukça büyük önem
taşımaktadır.
Kalite algısı, müşteriden müşteriye farklı olarak değerlendirilmektedir. Kimi müşteri
kaliteyi, söz konusu ürünün fiziksel özellikleri, sağlamlık, amaca uygunluk olarak
değerlendirirken, kimisi de, fiyatın yüksek oluşu olarak değerlendirmektedir.
Kalite konusunda önemli olan bir diğer unsur, müşterilerin kalite algılamalarının
sadece ürün ya da hizmetlere bağlı olmadığıdır. Müşteriler, işletme ile aralarındaki ilişkinin
kalitesine de önem vermektedirler (Taşkın, 2005:56).
Müşterilerle kurulan ilişkiler, hem müşterilerin ihtiyaçlarını, beklentilerini anlama hem
de bunlara yönelik programlar geliştirip müşteriyi bağlamada etkili bir unsurdur. Bazı
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durumlarda ilişki, müşterinin ürün ya da hizmeti kaliteli olarak değerlendirmesinde oldukça
etkili olabilmektedir.
Müşterilerin ihtiyaç ve istekleri birbirinden farklı olmakta ve günümüzde çok daha fazla
değişim göstermektedir. Bu değişim müşterilerin kalite üzerine değerlendirmelerini de bir
hayli etkilemektedir. Müşterilerin kalite ile ilgili değerlendirmelerinde, ürün/hizmetlerin
dayanıklılığı, performansı, fiyatı ile birlikte müşterilerin geçmiş deneyimleri, ekonomik ve
sosyal durumları gibi unsurlar da rol oynamaktadır. Müşterilerin ürün/hizmetleri kendi ihtiyaç
ve istekleri ile nasıl ilişkilendirdikleri, nasıl algıladıkları pazarlamacılar açısından oldukça
önem taşımaktadır.
Corbett ve Rstrick (2000:16), kalitenin tanımında kısmi farklılıklar olmasına rağmen,
tanımlarda yer alan ana unsurların, mükemmellik, değer, uygunluk, bir ürünü özellikleri
bakımından diğerlerinden ayırma, müşteri beklentilerinin karşılanması veya müşteri
beklentilerinin aşılması olarak belirtmişlerdir.
Algılanan kalitenin ölçümünün önemi ve niteliği konusunda uzmanlar ve araştırmacılar
ideal standart ya da standartların ne olabileceği konusunda anlaşamamışlardır (Darsono ve
Junaedi, 2006:325-326).
Zeithaml (1998:3-4), kaliteyi iki şekilde değerlendirmektedir:
1-

Objektif kalite

2-

Algılanan kalite

Objektif kalitede, ürünün gerçek teknik üstünlüğünden ya da ürünün mükemmelliğinden
söz edilmektedir. Objektif kalitede kullanılan bazı ölçüler, önceden belirlenebilen ideal
standart ya da standart ölçülerin doğruluğunu kanıtlayabilmektedir.
Koukhar (1976:), kalite kavramının bugün yoğun ilgi gören bir konu olarak bütün modern
işletmeleri ilgilendirdiğini ancak, kalitenin göreceli bir kavram olması, algılamalara göre
değişmesi nedeniyle belirlenmesinin ve tanımlanmasının güç olduğunu öne sürmektedir.
Bununla birlikte kalitenin, işletmelerin karşısına çözümlenmesi güç bir sorun olarak çıkmasını
şu nedenlere dayandırmıştır (Kutlu, 2007:249):
4
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•
•
•
•

“Ürünlerin daha karmaşık bir hal alması ve teknoloji ve performans yönünden ürünlere karşı daha
yüksek talepler olması anlamına gelen aşırı derecedeki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişme.
Modern teçhizat, makine ve otomatik işlemlerin kullanımının bir sonucu olarak üretim sürecinin artan
karmaşıklığı.
Globalleşme, global rekabet ve uzmanlaşma.
Müşteri ihtiyaç ve istekleri arttıkça onlara tam tatmin sağlamanın artan bir biçimde önemli bir durum
yaratması.”

Yu vd (2005:717-718), yapmış oldukları bir araştırma sonucunda aşağıdaki bulguları elde
etmişlerdir:
•
•

Algılanan kalite, toplam müşteri tatminini olumlu ve doğrudan etkileyen tek yapıdır. Böylece algılanan
kalite düzeyi arttıkça, bütünsel müşteri tatmin düzeyi de artacaktır.
Müşteri beklentileri ayrıca toplam tatmin üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bununla beraber, bunlar
algılanan kalite anlamında, toplam müşteri tatminini ancak dolaylı biçimde etkiler. Müşteri
beklentilerinin, toplam müşteri tatmini üzerinde önemli doğrudan bir etkiye sahip olmadığı
belirlenmiştir. Bunun sonucunda, müşteri beklentileri düzeyindeki artışlar aynı zamanda algılanan
kalite düzeyini arttırmakta; buna bağlı olarak algılanan kalite düzeyindeki artış da toplam müşteri
tatmin düzeyini arttırmaktadır.

Price vd. (1995), turizm endüstrisinde yaptıkları çalışmanın sonuçları, algılanan kalite ve
müşteri tatmini arasındaki ilişkinin olumlu yönde olduğunu, müşteri tatmini ve algılanan
kalite arasındaki ilişkinin tekrarlanmasının, toplam tatmin ve bağlılık arasındaki ilişki ile ilgili
bir fırsat yarattığını ortaya koymaktadır.
Öte yandan algılanan kalitenin tatmin üzerindeki etkilerine ilişkin literatürde birçok görüş
bulunmaktadır.
Algılanan kalitenin müşteri tatmini üzerine etkisi bulunmaktadır. Tatmin olmuş
müşteriler, genellikle ürün/hizmetlere ilişkin beklentileri sağlanmış olan müşterilerdir.
Müşterilerin değerlendirdikleri unsurlardan birisi de kalite olmaktadır, kaliteye ilişkin olumlu
ve ya olumsuz düşünceleri, izlenimleri tatmini olumlu ve ya olumsuz yönde etkilemektedir.
Müşterilerin kalite kavramına ilişkin olguları sadece ürünlerin mükemmel olması ile
sağlanmaz; ürünün teknik üstünlüğü kadar sunum şekli de aynı derecede önem taşımaktadır.
Kalitenin sağlanması, ancak ürün ve hizmet kalitesi üstünlüğünün bir arada olması ile
mümkün olmaktadır.
Algılanan kalite, müşterilerin beklentilerinin onlar açısından karşılanma düzeyidir. Bu
düzey müşteriler arasında da farklı değerlendirilmektedir. Algılanan kalite, müşterilerin
beklentileri ile uyumluluk gösteriyor ise, müşteri tatmininin sağlanmasında olumlu yönde
5
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etkide bulunmakta; ancak müşteri beklentileri ile uyumsuzluk söz konusu ise, algılanan kalite
müşteri tatmini üzerinde olumsuz yönde bir etki yaratmaktadır.
2.2.

Müşteri Tatmini Kavramının Tanımı ve Özellikleri

Günümüzde işletmelerin nihai amacı, mevcut müşterileri bağlı birer müşteri haline
dönüştürmektir. Müşterilerin bağlı birer müşteri haline dönüşmeleri de ancak beklentilerinin
karşılanması hatta beklentilerinin üzerinde ürün ya da hizmet sunumu ile tatmin olmaları
sağlanarak mümkün olacaktır. Tatmin olmuş müşteriler, işletmenin sunmuş olduğu ürü ya da
hizmetleri almaya istekli olan müşterilerdir. Bu nedenle müşteri tatmininin sağlanması,
pazarlama yönetimi için büyük önem taşımaktadır. Müşteri tatmininin oluşumu, işletmelerin
müşterilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine en etkili şekilde cevap vermeleri ile mümkün
olabilecektir. İşletmelerin ürün/hizmet özellikleri, müşteri beklentilerine uygunluğu ve
karşılama düzeyi, tatminin oluşumu için önemli olmaktadır.
Yükselen (2010:41), her ölçekte işletmenin, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin
yoğun rekabet ortamında, hedef müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine odaklanmayı ve pazarlama
programlarıyla müşteri tatmini yaratarak kâr elde etmeyi sağlayan bir yönetim anlayışına
sahip olması gerektiğini ifade etmektedir.
Darsono ve Junaedi (2006:326)’ye göre, tatmin, beklenti ile ürünün performansı
arasındaki uyumdur. Bu uyumu sağlamak; müşterilerin beklenti biçimini, tekrarlanan
davranışlarını, ürün ya da hizmetten beklenen performansı tahmin edebilmektir. Beklenti ve
algılamaların karşılaştırılması ya uyumluluk ya da uyumsuzluk ile sonuçlanacaktır.
Müşterilerin beklentileri, ürün ya da hizmet algıları tamamen beklentilerini karşıladığında
doğrulanır. Yanılma, deneyim ve algılar arasındaki çelişkilerin bir sonucu olacaktır. İki tip
yanıltıcı bilgi olabilmektedir:
1- Ürün performansı, önceki beklentileri aştığında pozitif yanılma üstün gelir.
2- Beklentiler, performansı aştığında negatif yanılma üstün gelir. Doğrulayıcı ve pozitif yanılma
sonucunda muhtemelen tatmin olacaktır, negatif yanılma da tatminsizliğe götürecektir.

Yi (1990), Müşteri tatmini, bir dizi satınalma davranışını izleyen bir yargı şeklindeki
tutum ya da tüketici ile ürün arasında etkileşimin sonucu ortaya çıkan bir davranış olarak
kavramlaştırılmaktadır.
6
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Oliver (1980), müşteri tatmininin, beklentilerle performans arasındaki algılanan farka
müşterinin duygusal tepkisi olarak anlaşıldığını belirtmektedir. Buna karşın Van Montfot vd.
(2000), tatminin uyumsuzluk paradigması içerisinde iki süreçte gerçekleştiğini; ilk sürecin,
ürün ya da hizmete doğru beklentileri, ikinci sürecin, önceki beklentilerle ürün ya da hizmet
ile performansın karşılaştırılması olduğunu, performansın beklenenden daha iyi olduğu
durumda uyumsuzluğun pozitif yönde, performansın beklenenden daha düşük olduğu bir
durumda uyumsuzluğun negatif yönde olduğunu belirtmişlerdir (Xu vd,2006:84).
Churchill ve Surprenant (1992), müşteri tatmini, müşterinin satın alma öncesi beklediği
performans ile algıladığı performans ve katlandığı maliyetin karşılaştırılması ile sonuçlanan
bir çıktı olduğunu öne sürmüştür (Chadha ve Kapoor, 2009:25).
Allen vd. (1992)’ne göre, hizmetin karşılanması sırasında müşterinin edindiği olumlu ve
olumsuz duygular, hem tatmini hem de gelecekteki davranış niyetini belirlemede önemli rol
oynamaktadır. Oliver vd. (1997)’ne göre, müşteri tatmini ve uzun süreli davranışsal eğilim,
tüketim sırasında ve sonrasında oluşan duygular tarafından etkilenmektedir (Martin vd.
2008:224).
Tatmin, müşterilerin uzun süre elde tutulmalarında ve müşteri bağlılığının oluşumunda
oldukça etkili olan bir unsur olmaktadır. Bununla birlikte müşteri tatmininin yüksek olması,
işletmelere bağlılığı arttırma, fiyat hassasiyetini azaltma, yeni müşterileri sağlama ve etkili
reklam oluşturma gibi birçok yarar sağlamaktadır.
2.3. Müşteri Tatmininin Belirleyicileri
Müşteri beklentileri müşteri tatmininin oluşumunda etkin bir unsur olmaktadır. Müşteri
beklentileri karşılandıkça hatta beklentilerin üzerinde bir performans sağlandıkça tatmin
düzeyi de aynı oranda artış göstermektedir.
Parasuraman vd., (1991)’e göre, müşteri beklentilerini dört önemli faktör
etkilemektedir. Bunların; kulaktan kulağa iletişim, kişisel ihtiyaçlar, geçmiş deneyimler ve dış
etkiler olduklarını belirtmektedirler. Reklâm, şirket broşürleri, çalışanların tutumları ve
ürün/hizmetlerin maliyetini de örnek olarak vermektedirler. Diğer araştırmacılar ise örneğin;
Oliver (1980), ürünün kendisinin, hangi ürün ya da hizmetin satıldığının, satıcılar ve sosyal
7

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

referanslardan gelen iletişimin içeriğinin, kişisel özelliklerin, müşteri beklentilerinin içerisine
dahil edilebileceğini kabul etmişlerdir (Yu vd, 2005:710).
Baytekin (2005), müşteri tatmininin, algılanan kalite, algılanan değer ve müşteri
beklentileri olmak üzere üç belirleyicisinin olduğunu, algılanan kalitenin, müşteri tatmini
üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğunu öne sürmektedir (Selvi, 2007:124125).
“Tse ve Wilton (1988), çalışmalarında müşteri beklentilerine ilişkin daha çok üç tanım
öne sürmüşlerdir.” (Yu vd, 2005: 710):
1- “Eşitlikçi performans: Bireyin katlandığı maliyet/yatırım ve beklenen arasındaki örtülü ilişkilere dayalı
normatif bir standarttır. Bu durumda, beklentiler muhtemelen ödenen fiyat, harcanan çaba ve önceki
ürün deneyimlerinden etkilenir.
2- ideal ürün performansı – optimal ürün performansı: Bu tür beklentiler, bir tüketicinin, önceki ürün
deneyimlerine, reklamlardan alınan mesajlara ya da kulaktan kulağa iletişime dayalı olabilmektedir.
3- Beklenen ürün performansı: Bir ürünün en çok olası performansı/başarısıdır. Beklentilerin bu türü
ortalama ürün performansının yanı sıra reklam mesajları tarafından da etkilenir.

Müşteri beklentileri müşteriden müşteriye farklılık göstermektedir. Diğer bir ifade ile her
müşteri aynı beklenti içerisinde olmamaktadır. Ayrıca beklentiler, çeşitli unsurlardan
etkilenebilmektedir. Örneğin; belirli bir işletme ile ilgili duyumlar, müşterinin o işletme ile
ilgili beklentilerini şekillendirmektedir. Ya da müşterinin daha öncesinde belirli bir markayı
kullanması itibariyle geçmiş deneyimlerine bağlı olarak yine müşterinin beklentileri o yönde
oluşmaktadır.
2.4. Müşteri Tatmininin Çıktıları
Müşteriler, ürün ya da hizmeti kullandıktan sonra ürün ve hizmetten bekledikleri ile
ürün ya da hizmet performansı arasında bir karşılaştırma yapmaktadırlar; yaptıkları bu
karşılaştırma sonucunda ya olumlu düşünceler taşımakta ve tatmin oluşmakta ya da olumsuz
düşünceler sonucu tatminsizlik oluşmaktadır. Oluşan tatminsizliğin çıktısı da, müşteri
itirazları ya da şikayetleri olarak ortaya çıkmakta ya da bir daha satın almama şeklinde
sonuçlanabilmektedir.
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Tatmin, müşterinin eğilim ve davranışlarının iyi bir belirleyicisi olduğundan, tatmin olan
bir müşteri, işletmeyi benimsemeye yönelik tutum ve davranışlar geliştirebilmekte ve o
markaya ya da işletmeye bağlanabilmektedir (Bodet, 2008:156).
Johns (1994), işletmelerin ayakta kalmaları ve gelişmeleri için mevcut satışlarını
korumaya ve arttırmaya ihtiyaçları olduğunu, bunu sağlamak için de mevcut müşterilerini
tatmin etmek gerektiğini; bu nedenle de müşterilerden gelen şikayetlerin ve itirazların
öğrenilmesinin hatta müşterilerin şikayet, itiraz veya diğer isteklerini söylemeleri için
cesaretlendirilmelerinin gerektiğini belirtmektedir (Taşkın, 2005:35).
Yu vd. (2005:712) tatmin olmamış müşterilerin, belli bir satıcıya tekrar dönmeme hakkına
sahip olmalarına karşın, derin şekilde hissedilen tatminsizliğin, satıcıya şikayet olarak
döneceğini ve şikayetleri körükleyeceğini, bunun sonucunda da müşterilerin ne kadar çok
tatminsizlik yaşarsa o kadar şikayette bulunacağını öne sürmektedirler.
Yu vd. (2005:717-718), yapmış oldukları bir araştırma sonucunda aşağıdaki bulguları elde
etmişlerdir:
Toplam müşteri tatmininin farklı düzeyleri müşteri şikayetleri üzerinde önemli ölçüde doğrudan negatif
etkilere ya da müşteri bağlılığı üzerinde önemli ölçüde pozitif etkiye sahiptir. Bu yüzden, müşteri
tatmin düzeyleri arttıkça, müşterinin tekrar söz konusu ürünü satın alması, ürünü başkalarına önermesi
ve fiyat konusunda daha az hassas olması ihtimali artacaktır.
• Müşteri şikayetlerinin, müşteri bağlılığı üzerindeki etkisinin olumsuz olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu
olumsuz olmayan sonuç, müşteri şikayetlerini bağlı müşterilere dönüştürme konusunda başarılı
olduğunu göstermektedir.

•

Tatmin, müşterilerin satın aldıkları belirli bir ürün ya da hizmetten bekledikleri ile elde
ettikleri yarar sonucunda zihinlerinde oluşan olumlu duygular olmaktadır. Müşteri tatmini,
ancak beklentilerinin karşılanması hatta beklentilerinin üzerinde değer sunmakla mümkün
olmaktadır. Müşterilerin işletmelerin sundukları ürün ya da hizmetten beklentileri ya da
üzerinde bir yarar elde etmeleri durumunda müşteri tatmini, beklentilerinin altında bir yarar
elde etmeleri durumunda diğer bir ifade ile, beklentilerinin karşılanmaması durumunda
müşteri şikayeti ya da itirazı ortaya çıkmaktadır.
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Müşteri tatmininin sağlanması ile hem müşterilerin belirli bir işletmeye ya da markaya
karşı güven duygusu gelişmekte hem de müşteriler söz konusu işletmeyi tercih etmekte ya da
markayı düzenli olarak satın alma isteği duymaktadır.
Müşteri şikayetlerinin karşılanması, müşteri bağlılığının oluşumunda büyük önem
taşımaktadır. Müşteri şikayetlerinin ya da itirazlarının karşılanması ile müşteriler mutlu
olacağından, elde tutulmaları da kolay olabilecektir.
3. Araştırma Tasarımı
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Literatürde müşteri tatmini ve algılanan kalite konularında araştırmacılar tarafından
yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak özellikle bu iki değişkenin bir arada
incelenmesine yönelik çok sayoda çalışma bulunmadığından, bu nedenle bu alanda yapılacak
sonraki çalışmalara kaynak oluşturması ayrıca çalışma sonucunda elde edilen bulguların
işletme pratiğine katkı sağlayacağı düşüncesi ile algılanan kalite ve müşteri tatmini
değişkenlerinin üç yerli filtre markası açısından aralarındaki ilişkinin incelenmesi söz konusu
çalışmamızın amacını ve önemini oluşturmaktadır.
Araştırma modeli, Darsono ve Junaedi (2006)’nin “An examination of perceived quality,
satisfaction and loyalty relationship: Applcability of comparative and noncomparative
evaluation” adlı çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca yararlanılan modelde
önerildiği gibi, algılanan kalite unsurları kullanıcılar üzerinde yapılan bir ön test ile
saptanmıştır.
Şekil 1. Araştırma Modeli
Algılanan Kalite
• Fiziksel görünüm

Tatmin
• Ürünün beklentileri
karşılama düzeyi

• Filtre geçiş bilgisi
• Çeşitlilik

• Markaya duyulan
sempati

• Tekli kutu kalitesi
• Koli kalitesi

3.2.

Araştırmanın Hipotezleri

• Filtrenin işlevini
yerine getirmesi

10
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Araştırmanın hipotezleri şekil 3’te gösterilen model kapsamında şu şekilde belirlenmiştir.
H1: Üç yerli markanın algılanan kalite düzeyi birbirinden farklıdır.
H2: Üç yerli markanın tatmin düzeyleri birbirinden farklıdır.
H3: X markasına ilişkin algılanan kalite düzeyi ile bu markadan duyulan tatmin düzeyi
arasında aynı yönde güçlü bir ilişki vardır.
H4: Y markasına ilişkin algılanan kalite düzeyi ile bu markadan duyulan tatmin düzeyi
arasında aynı yönde güçlü bir ilişki vardır.
H5: Z markasına ilişkin algılanan kalite düzeyi ile bu markadan duyulan tatmin düzeyi
arasında aynı yönde güçlü bir ilişki vardır.
3.3.

Örnekleme süreci ve Veri Toplama Araçları

Araştırmanın anakütlesi Türkiye’de motorlu taşıtların filtrelerini değiştiren tamirciler
olmaktadır. Ancak ülke genelinde faaliyet gösteren bu firmalara ulaşmanın zorluğu ve
maliyeti dikkate alındığında anakütleye ulaşmak, tesadüfi örnekleme yöntemlerinden birisini
kullanmak hem güç hem de yüksek maliyetlidir. Bu nedenle araştırmada, ülke genelinde
faaliyet gösteren filtre sektörünün 4 ayrı bölgesinden birer il seçilerek Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu satış bölgesi’nde Adana, İç Anadolu satış bölgesi’nde ankara, Ege satış
bölgesi’nde İzmir ve Marmara satış bölgesi’nde İstanbul’da küçük sanayi siteleri araştırma
kapsamına alınmıştır. Oranların bilinmediği anakütlede p=0,5 olarak alınmıştır. %95 güvenlik
düzeyinde ve %5 tölerans ile örnek büyüklüğü;
n=p*q*(Z/e)
n=0,5*0,5*(1,96/0,05)2
n=384 işletme olarak belirlenmiştir.
Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan birden fazla küçük sanayi sitelerinden bu tür
işletmelerin en fazla bulunduğu siteler araştırma kapsamına alınmıştır. Sonuç olarak
toplamda 572 tamirci işletmeye ulaşılmıştır.
11
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Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış olup kişisel görüşme tekniği ile
veriler toplanmıştır. Kapalı uçlu sorulardan çoklu seçim soruları sorulmuş ve seçeneklerden
bir tanesinin işaretlenmesi istenmiştir. “kesinlikle katılıyorum” ifadesine 5 puan , “kesinlikle
katılmıyorum” ifadesine 1 puan verilerek 5’li Likert tekniğine uygun olacak şekilde bir
puanlama sistemi uygulanmıştır. Bu şekilde konuya ilişkin yargılara verilen cevapların toplam
puanları, cevaplayıcının konuya ilişkin tutumlarını ortaya çıkartmaktadır (Yükselen,
2011:119).
3.4.

Verilerin Analizi

Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 13.0 (Statistical Program
for Social Science) paket programı kullanılmıştırç Parametrik testlerden One-Way ANOVA
testi, varyans homojenliğine göre ise Post Hoc Multiple Comparision testlerinden Tamhane
testi kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik analizi yapılmış olup algılanan kalite
değişkenlerine ilişkin ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alpha = 0,885; tatmin değişkebnlerine
ilişkin ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alpha = 0,631 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre
araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilmektedir.
3.5.

Algılanan Kalite ve Tatmin Değişkenlerine İlişkin Analiz Sonuçları

Algılanan kalite ile tatmin değişkenlerine ilişkin analiz sonuçlarına aşağıda yer
verilmektedir.
3.5.1. Algılanan Kalite Değişkenlerine İlişkin Analiz Sonuçları
“Algılanan kalite” değişkenleri altı yargı ile ölçülmüştür. Her bir yargıya ilişkin verilen
yanıtlar Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmektedir.
Algılanan kalite değişkenlerine ilişkin ortalamalar ve ortalamaların farkına ilişkin tek anakütle
aritmetik ortalama testi yapılmıştır. Algılanan kalite 1: Filtrenin işlevselliğini yerine
getirmesi, Algılanan kalite 2: Filtrenin fiziksel görünümü, Algılanan kalite 3: Filtrenin
üzerindeki geçiş ve tanım bilgileri, Algılanan kalite 4: Filtrenin çeşitliliği, Algılanan kalite 5:
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Filtrenin ambalajlamada koli kutu kalitesi, Algılanan kalite 6: Filtrenin ambalajlamada tekli
kutu kalitesi özelliklerini ifade etmektedir.
Tablo 1. Algılanan Kalite Unsuru Olarak “Ürün İşlevselliği’ne Göre Markaların Dağılımı
X

Y

Z

1

n
26

%
4,5

n
18

%
3,1

n
22

%
3,8

2

54

9,4

48

8,4

47

8,2

3

111

19,4

213

37,2

162

28,3

4

217

37,9

221

38,6

215

37,6

5

164

28,7

72

12,6

126

22,0

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 1’de görüldüğü üzere, X markayı kullananların %66,6 (37,9+28,7)’sı, Y
markayı kullananların %51,2 (38,6+12,6)'si ve Z markayı kullananların %59,6 (37,6+22,0)'sı
“4 ile 5” cevap aralığında değerlendirme yapmış olup, kullandıkları markaya ait ürünlerin
işlevselliğinin “iyiye yakın” olduğunu belirtmişlerdir. X markasını mükemmel bulan
kullanıcıların oranının, Y ve Z marka ürünleri “iyiye yakın” olarak değerlendiren
kullanıcıların oranından daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 2. Algılanan Kalite Unsuru Olarak “ Fiziksel Görünümü”ne Göre Markaların Dağılımı
X

Y

Z

1

n
20

%
3,5

n
21

%
3,7

n
11

%
1,9

2

59

10,3

62

10,8

43

7,5

3

124

21,7

183

32,0

181

31,6

4

202

35,3

234

40,9

215

37,6

5

167

29,2

72

12,6

122

21,3

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 2’ye göre, X markayı kullananların %64,5 (35,3+29,2)’i, Y markayı
kullananların %53,5 (40,9+12,6)'i ve Z markayı kullananların%58,9 (37,6+21,3)'u “4 ile 5”
cevap aralığında değerlendirme yapmış olup, kullandıkları marka ürünlerinin fiziksel
görünümünü “iyiye yakın” olarak değerlendirmişlerdir. Tabloda, üç marka arasında ürünlerin
13
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fiziksel görünümünü “çok kötü” olarak niteleyenlerin değerlerinin, X ve Y markalarında
birbirine yakın değerler olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 3: Algılanan Kalite Unsuru Olarak “Ürün Üzerindeki Tanım ve Geçiş Bilgileri”ne Göre
Markaların Dağılımı
X

Y

Z

1

n
28

%
4,9

n
41

%
7,2

n
24

%
4,2

2

70

12,2

75

13,1

72

12,6

3

131

22,9

198

34,6

164

28,7

4

171

29,9

195

34,1

207

36,2

5

172

30,1

63

11,0

105

18,4

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 3’e göre, X markasını kullananların %60 (29,9’30,1)'ı, Y markasını
kullananların %45,1 (34,1+11,0)'i ve Z markasını kullananların %54,6 (36,2+18,4)'sı “4 ile 5”
arasında değerlendirme yapmış olup, ürünler ile ilgili tanım ve geçiş bilgileri bakımından
kullandıkları markayı “iyiye yakın” olarak değerlendirmişlerdir. Tabloda, Y markası
kullanıcılarının %54,9 (7,2+13,1+34,6)'u ürünler ile ilgili tanım ve geçiş bilgilerini kötü
olarak değerlendirmiştir. X ve Z markalarına ilişkin olarak, tanım ve geçiş bilgilerini “çok
kötü” olarak niteleyenlerin oranlarının birbirine çok yakın değerler olduğu görülmüştür.
Tablo 4. Algılanan Kalite Unsuru Olarak “Ürün Çeşitliliği”ne Göre Markaların Dağılımı
X

Y

Z

1

n
72

%
12,6

n
12

%
2,1

n
25

%
4,4

2

85

14,9

72

12,6

63

11,0

3

139

24,3

128

22,4

158

27,6

4

183

32,0

219

38,3

200

35,0

5

93

16,3

141

24,7

126

22,0

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 4’e göre; X markayı kullananların %48,3 (32,0+16,3)'ü, Y markayı
kullananların %63 (38,3+24,7)’ü ve Z markayı kullananların %57 (35+22)’si, “4 ile 5”
arasında değerlendirme yapmış olup, kullandıkları markaya ait ürünleri çeşitlilik bakımından
“iyiye yakın” olarak nitelendirdikleri; ayrıca, tabloda X markası kullanıcılarının %27,5
14
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(12,6+14,9)'inin, Y markası kullanıcılarının %14,7 (2,1+12,6)’sinin ve Z markası
kullanıcılarının da %15,4 (4,4+11)’ünün, ürünleri çeşitlilik bakımından “kötü” olarak
nitelendirdikleri gözlemlenmiştir.
Tablo 5. Algılanan Kalite Unsuru Olarak “ Koli Kutu Kalitesi”ne Göre Markaların Dağılımı
X

Y

1

n
51

%
8,9

2

52

3

112

4
5
Toplam

Z

n
16

%
2,8

n
15

%
2,6

9,1

84

14,7

55

9,6

19,6

181

31,6

163

28,5

191

33,4

214

37,4

240

42,0

166

29,0

77

13,5

99

17,3

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 5’te, X markayı kullananların %62,4 (33,4+29)'ü, Y markayı kullananların
%50,9 (37,4+13,5)’u ve Z markayı kullananların %59,3 42+17,3)'ü kullandıkları marka ile
ilgili olarak “4 ile 5” arasında bir değerlendirme yapmış olup, kullanıcıların, kullandıkları
markaları ürünlerin ambalajlanmasında koli kutu kalitesi bakımından “ iyiye yakın” olarak
nitelendirdikleri görülmektedir. Ayrıca, Y markası kullanıcıları ile Z markası kullanıcılarının
ürünlerin ambalajlanmasında koli kutu kalitesini “çok kötü” olarak değerlendirme oranlarının
birbirine yakın olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 6. Algılanan Kalite Unsuru Olarak “Tekli Kutu Kalitesi”ne Göre Markaların Dağılımı
X

Y

Z

1

n
44

%
7,7

n
24

%
4,2

n
16

%
2,8

2

67

11,7

67

11,7

50

8,7

3

131

22,9

175

30,6

145

25,3

4

187

32,7

234

40,9

216

37,8

5

143

25,0

72

12,6

145

25,3

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 6’da, X markayı kullananların %57,7 (32,7+25)'si, Y markayı kullananların
%53,5 (40,9+12,6)'i ve Z markayı kullananların %63,1 (37,8+25,3)'i “ 4 ile 5” cevap
aralığında değerlendirme yapmış olup, kullandıkları markayı, ürünlerin ambalajlanmasında
tekli kutu kalitesi bakımından “iyiye yakın” olarak nitelendirdikleri görülmektedir.
15
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Ortalamaların Farkı Analiz Sonuçları
Sorulara verilen cevaplarda her bir firma için her bir değişkene verilen cevap
puanlarının ortalamalarına ilişkin tek anakütle aritmetik ortalama testi yapılmıştır.Test
sonuçlarına bakıldığında, tüm değişkenlere ilişkin puan ortalamaları %1’lik anlamlılık
düzeyinde 3’ten büyük olduğu gözlemlenmektedir dolayısıyla her üç firmaya ait algılanan
kalite düzeyinin kullanıcılarca “iyiye yakın” olarak değerlendiği söylenebilmektedir..
Algılanan kalite değişkenlerinin ortalamalarına bakıldığında algılanan kalite ile ilgili
olarak, X markasının filtrenin fiziksel görünüm (3,76), işlevsellik (3,77), geçiş ve tanım
bilgileri (3,68) ve ambalajlamada koli kutu kalitesi bakımından (3,65), Y ve Z markalarına
göre; Y markasının da çeşitlilik bakımından (3,71), X ve Z markalarına göre; Z markasının da
ambalajlamada tekli kutu kalitesi bakımından (3,74), X ve Y markalarına göre kullanıcılarca
daha “iyiye yakın” olarak değerlendiği görülmektedir.
3.5.2. Tatmin Değişkenine İlişkin Analiz Sonuçları
“Tatmin” değişkeni 2 yargı ile ölçülmüştür. Her bir yargıya verilen yanıtlar Tablo 9 ve Tablo
10’da gösterilmektedir.
Tatmin 1: Ürünün beklentileri karşılama düzeyi
Tatmin 2: Markaya duyulan sempati
Tablo 9. Kullanıcıların Beklentilerini Karşılama Düzeyinin Markalara Göre Dağılımı
X

Y

Z

1

n
21

%
3,7

n
11

n
1,9

%
20

n
3,5

2

54

9,4

57

10,0

60

10,5

3

150

26,2

207

36,2

170

29,7

4

223

39,0

221

38,6

194

33,9

5

124

21,7

76

13,3

128

22,4

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 9’da, X marka kullananların % 60,7’sinin, Y marka kullananların % 51,9’unun
ve Z marka kullananların % 56,3’ünün, kullandıkları markanın ürünlerinin beklentilerini
karşılama düzeylerini tatmin edici buldukları görülmektedir. Tabloda, Y marka ile Z marka
16
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kullanıcılarının ürünlerin beklentileri karşılama değerlendirmelerinin birbirine yakın olduğu
gözlemlenmektedir.
Tablo 10. Kullanıcıların Markaya Duydukları Sempatiye Göre Markaların Dağılımı
X

Y

Z

1

n
17

%
3,0

n
51

%
8,9

n
55

%
9,6

2

57

10,0

60

10,5

77

13,5

3

103

18,0

199

34,8

198

34,6

4

207

36,2

189

33,0

152

26,6

5

188

32,9

73

12,8

90

15,7

Toplam

572

100,0

572

100,0

572

100,0

1: Çok Kötü

5: Çok Mükemmel

Tablo 10’a göre; X marka kullanıcılarının % 69,1’i, Y marka kullanıcılarının %45,8’i
ve Z marka kullanıcılarının %42,3’ü kullanmakta oldukları markayı kendilerine yakın
bulmaktadır. X markayı kullananların %32,9’u, Y markayı kullananların %12,8’i ve Z
markayı kullananların %15,7’si kullandıkları markayı kendilerine çok yakın bulmaktadırlar.
Kullanıcıların, kullandıkları markayı yakın bulma düzeyleri Y ve Z markalarında birbirine
yakın düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Markayı çok yakın olarak niteleyenlerin oranı en
fazla X marka kullanıcılarında görülmektedir.
3.5.3. Algılanan Kalite İle Tatmin arasındaki İlişkinin Anlamlılık Testi
Sonuçları
Tablo 16’da üç markaya ilişkin algılanan kalite ile tatmin arasındaki ilişkiyi ölçen korelasyon
analizinin sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre her üç marka için algılanan kalite ile
tatmin arasında p<0,01 önem derecesinde aynı yönde güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla H4, H6 ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir.
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Tablo 16. Algılanan Kalite İle Tatmin Arasındaki İlişkinin Korelasyon Katsayıları
Tatmin
Tatmin X Y
Algılanan
Kalite X

Korelasyon
Katsayısı
Önem derecesi
n
Korelasyon
Katsayısı
Önem derecesi
n
Korelasyon
Katsayısı
Önem derecesi
n

Algılanan
Kalite Y
Algılanan
Kalite Z

Tatmin Z

0,558
0,000
572
0,449
0,000
572
0,503
0,000
572

3.5.4. Algılanan Kalite İle Tatmin Bakımından Markalar Arasındaki Farklılık
Testi Sonuçları
Yapılan farklılık analizi sonuçlarına göre, her üç marka algılanan kalite ve tatmin
açısından markalar arası fark çok anlamlı çıkmıştır. Bu sonuçlara göre H1, H2 hipotezleri
kabul edilmiştir. Ayrıca, analiz sonucuna ilişkin algılanan kalite değişkeni itibariyle, X
markası ile Ymarkası arasında p<0,05 önem derecesinde ve Y markası ile Z markası arasında
p<0,01 önem derecesinde fark olduğu ortaya çıkmıştır. Farkların miktarları dikkate
alındığında, X markasının algılanan kalite düzeyinin Y markasından daha yüksek olduğu; Y
markasının algılanan kalite düzeyinin Z markasından daha yüksek olduğu sonucu elde
edilmiştir.
Markaların tatmin düzeyleri arasındaki farkın kaynağına bakıldığında, bu farkın X ve
Y markası arasındaki fark ile X ve z markaları arasındaki farktan kaynaklandığı
görülmektedir. Y markasından duyulan tatmin ile Z markasından duyulan tatmin düzeyi
arasında fark anlamlı çıkmamıştır. Tatmin düzeyi itibariyle X markasından duyulan tatmin
düzeyinin önce Y markasından sonra Z markasından daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır.
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4. Araştırma Bulguları
Çalışmada, filtre kullanıcılarına ilişkin algılanan kalite ve tatmin değişkenlerini ölçmeye
yönelik analizler bulunmaktadır. X, Y ve Z marka kullanıcılarının verdikleri cevaplara
bakılarak algılanan kaliteye ilişkin değişkenler itibariyle, X marka kullanıcılarının satın
aldıkları markayı işlevselliği, fiziksel görünümü, ürün üzerindeki tanım ve geçiş bilgileri,
ürünün ambalajlanmasının kutu koli kalitesi bakımından Y ve Z markalarını kullananlara göre
daha kaliteli bulduğu söylenebilir. Tatmine ilişkin yapılan analizlerde, X marka
kullanıcılarının satın aldıkları markayı Y ve Z marka kullanıcılarına göre kendilerine daha
yakın gördükleri ve beklentilerini daha fazla karşıladığı görülmektedir.
korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, algılanan kalite ile tatmin arasında ve tatmin
olumlu yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, müşterilerin kalite algıları
tatmin duygularını olumlu yönde etkilemektedir. Diğer bir ifade ile müşterilerin kalite algıları
olumlu yönde ise tatmin olabilecekleri söylenebilmektedir. ANOVA sonuçlarına göre,
algılanan kalite ve tatmin itibariyle üç marka kullanıcıları arasında anlamlı bir fark olduğu
gözlemlenmektedir.
Algılanan kalite bakımından X markasının, diğer markalardan daha yüksek bir değere
sahip olduğu markadan tatmin düzeyi itibariyle benzeri bir sonuç olduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren artan rekabet, ürün ve hizmetlerde artan çeşitlilik,
müşterilerin bilinçlenmesi, müşterilerin fiyata karşı duyarlılıklarının azalması ve işletmeler
arasındaki kalite farkının azalması gibi nedenler, işletmelerin rekabet edebilmelerini
güçleştirmiştir. Bu nedenle müşteriler ile kurulan iletişim daha da çok önem kazanmıştır.
Kaliteli ürün ya da hizmet sunmak isteyen işletmelerin, müşterilerin söz konusu ürün ya da
hizmetten ne beklediklerini ve nelere önem verdiklerini, kalite algılarına ilişkin
değerlendirmelerini neye dayandırdıklarını bilmeleri gerekir. Çünkü ancak bu unsurların göz
önünde bulundurulması ile müşterilerin ihtiyaç ve istekleri tespit edilebilecek ve beklentileri
en iyi düzeyde karşılanabilecektir.
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İhtiyaç ve istekleri bilinen ve beklentileri en iyi şekilde karşılanan müşteriler,
duydukları memnuniyet ve tatmin duygusu neticesinde hem belirli bir ürün ya da hizmeti
düzenli ve sürekli olarak satın alabilecek hem de olumlu düşüncelerini yakınları ile paylaşarak
işletmelere yeni müşteri kazandırabileceklerdir. Müşterilerin tatmininin sağlanması ve
sürdürülmesi ile ayrıca bağlı müşteri yaratılabilecektir.
Müşterilerin bağlı olmaları, işletmeler için hayati bir önem taşır. Çünkü bağlı
müşteriler belirli bir markayı satın almaya ya da işletmeye yönelmeye her zaman istekli ve
hazır olan müşterilerdir. Bağlı müşteriler, sürekli, düzenli ve çok miktarda satın alma
davranışı gösterirler. Müşterilerin bağlılığının, tutumsal ve davranışsal olmak üzere iki boyutu
vardır. Tutumsal bağlılık, müşterilerin işletme ya da marka ile ilgili olumlu düşünceleri,
davranışsal bağlılık ise, olumlu düşünceleri neticesinde satın alma davranışı anlamına gelir.
Bu çalışmada, filtre ürünlerinin fiziksel görünümünün, işlevlerini yerine getirmesinin,
çeşitliliğinin, ürün üzerindeki tanım ve geçiş bilgilerinin, müşterilerin kalite algılarını;
ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılama düzeyinin ve müşterilerin ürünleri kendilerine
yakın görmelerinin müşterilerin tatmin olmalarında etkili olduğu, ayrıca tatmin olan
müşterilerin o markaya bağlılıkları da artabileceği düşünülmüştür. Araştırmalar sonucu,
ürünlerin belirtilen özelliklerinin filtre kullanıcıları olan tamirciler üzerinde tatmin etkisi
oluşturduğunu ancak, direkt bağlılık etkisi yaratmadığını ortaya koymuştur.
İşletmeler uluslararası rekabetin olduğu bir pazarda faaliyetlerini devam ettirmek
istiyorlarsa, öncelikle müşteri odaklı bir Pazar anlayışına sahip olmaları gerekmektedir.
İşletmeler, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini, beklentilerin en iyi şekilde karşılayarak hatta
beklentileri üzerinde bir ürün/hizmet sunumunu gerçekleştirerek onların tatminini
sağlayabilmektedir. Bu sayede, hem mevcut müşterilerini koruyabilecek hem de onları birer
bağlı müşteriye dönüştürme gücüne sahip olabilmektedir.
Müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamanın yolu, onların herhangi bir ürün
ya da hizmeti satın almada kararlarını nasıl aldıklarını bilmekten geçmektedir. Öncelikle
müşterilerin belirli bir işletmeye ya da markaya ilişkin kalite değerlendirmelerini neye göre
belirlediklerini bilmek gerekmektedir. Bu da ancak müşterileri iyi tanımaktan geçmektedir. O
halde işletmelerin müşteri tatminini ve bağlılığını sağlamayı hedef edindiklerinde, işe
müşterilerini iyi tanımakla başlamaları gerekmektedir.
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ
YÖNTEMİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Kamil TAŞCI1
Öz
Bilgi ve iletişim teknolojisi üreten endüstrilerin üretim sektörlerine büyüme ve verimlilik olarak
yansıyan etkileri rekabet yapısı (sektöre giriş vb.) üzerinde katkı sağlamaktadır.Bu özelliği
itibarıyla BİT sektörü diğer imalat sanayi sektörlerinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.Bu çalışma
öncelikli olarak; bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve
önemini analitik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, bu
çalışmada OECD Dünya Girdi-Çıktı Çalışmaları kapsamında Türkiye için üretilmiş 48 sektörlü
en yeni iki(1998 ve 2002) girdi-çıktı tablosu üzerinden BİT’in Türkiye ekonomisi üzerine etkileri
istihdama ve katma değere katkıları yönüyle değerlendirilmiştir. Çalışmada, BİT sektörünün hızlı
bir gelişim süreci sergilediği, diğer sektörlere hızlı bir şekilde diffüze olduğu ve kriz döneminde
bile istihdam yaratma kabiliyetine sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekonomik Etki, Katma Değer Yapısı, GirdiÇıktı Analizi, İleri-Geri Bağlantı Analizi Türkiye
THE IMPORTANCE OF ICT SECTOR FOR TURKISH ECONOMY BY EMPLOYING
INPUT-OUTPUT ANALYSIS APPROACH
Abstract
Information and Communication Technologies(ICTs)’ producing ındustries have contributed to
other production industries as productivity and growth.In terms of the characteristics, ICTs
industry is notably differantied from other manufacturing industries.The study aims to analyze
how ICTs industry’s structure and magnitude in Turkish economy as benefitting from most
recent two Input-Output tables (1998 and 2002) for Turkey prepared by OECD .Analysis results
show that ICTs Industry has been growing rapidly, diffusing to other industries, and is able to
create significiant amount of new jobs in spite of financial crises.
Keywords: ICTs, Economic Impact, Value Added Structure, Input-Output Analysis, BackwardForwad Linkage Analysis, Turkey
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1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin verimlilik artışı yarattığı ve ekonomik büyüme üzerine olan
pozitif etkilediği iktisat yazınında yaygın bir kanaat olmasına rağmen, bu ön-kabülün tüm ülkeler
genel-geçer bir durum olduğunu söylemek güçtür.Burada sorular; hangi üretim yapısına sahip
ülkede, makro düzeyde ülkenin üretim yapısı, sektör ve firma düzeyinde ise bilgi ve iletişim
teknolojilerinin hangi sektörlerde hangi pazarda rekabetçi olacak hangi ürünler üzerinde olduğu
ve hangi düzeyde değer artışı ve rekabet sağladığı üzerine yoğunlaşmaktadır.
Ülkelerin kalkınma hedefleri yönüyle, bilgi ve iletişim teknolojilerine adaptasyon veya daha
popüler ifadesiyle “bilgi toplumuna geçiş” sürecinde olan ülkelere bakıldığında iki paradigma
karşımıza çıkmaktadır; birincisi, üretim yapısını bir veya iki üst teknoloji seviyesine çıkartarak
ve bu teknolojileri üreterek veya önce bu teknolojiler için iyi pazar olarak üretim yapısının daha
geç adapte olduğu bir süreci ifade eden ikinci paradigma. Üretime odaklanan birinci paradigmayı
benimseyen ülkelerde sanayi yapısı da hızla değişmekte, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü
daha dinamik ve rekabetçi hale gelmekte ve ulusal düzeyde ise kalkınma aşamaları daha hızlı
geçilmekte, “bilgi ekonomisine geçiş” temel strateji olmaktadır. Tüketime odaklanan az
gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde ise “bilgi toplumuna geçiş” ifadesi strateji olarak
benimsenmektedir. 2001 yılında Avrupa Birliği için ortaya konan Lizbon Stratejisinde ana
vizyon “Avrupa’nın gelecek on yılda en dinamik, rekabetçi, bilgi tabanlı ekonomisi haline
gelmesi” olarak belirlenirken, 2002 yılında eylem planları 2006 yılında Bilgi Toplumu
Stratejisiyle bu dönüşümü yakalamak isteyen Türkiye için tüketim odaklı “bilgi toplumuna
geçiş” vizyon olarak belirlenmiştir. Gelişmekte olan ülkeler için burada dikkatlerden kaçan temel
husus; gelişmiş ülkelerin üretim yapılarının veya geniş bir ifadeyle ekonomik yapılarının dah üst
teknoloji seviyesinde olması nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla fayda elde
etmek için bu teknolojileri ekonomik alandan sosyal ve kültürel alana diffüze etme
politikalarının “bilgi toplumuna geçiş” olarak ifade edilmesi doğaldır. Ancak, gelişmekte olan
ülkeler için üreticisi olmadığı hatta bağımlısı olduğu teknojiler ile üretme amacı ve çabası
olmaksızın pazar olarak bilgi toplumuna dönüşümü hedeflemek iktisadi bir bakış göz ardı
edilmesi anlamına gelmekte, makroekonomik genel görünümde ise artan ihracata rağmen (düşük
teknoloji alanlarında) daha hızlı artan ithalat ve cari açık anlamına gelmektedir. Türkiye
örneğinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik kalkınma için ne anlama geldiği sorususun
cevabını araştıran çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu durumun iki temel nedeni
vardır.Birincisi, devletin istatistik üretmekten sorumlu kurumu bu alanda istatistik üretmekte
gecikmiş ve gecikmeye de devam etmektedir. İkincisi ise; ülke politikalarının belirlenmesinde
söz sahibi kurumların ve politika çalışmalarına girdi sağlayacak akademik çalışmaları üreten
akademik camianın bu alana olan ilgisinin az olmasıdır.
Bu çalışma öncelikli olarak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin klasik söylemin dışında Türkiye
ekonomisi için kritik bir sektör olup olmadığı hususunu analitik olarak incelemeyi ve literatüre
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak, bu çalışmada öncelikli olarak
BİT’in ekonomik büyümeye katkı yolları ortaya konulduktan sonra, OECD Dünya Girdi-Çıktı
Çalışmaları kapsamında Türkiye için üretilmiş 48 sektörlü en yeni iki (1998 ve 2002) girdi-çıktı
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tablosu üzerinden BİT’in Türkiye ekonomisi üzerine etkileri istihdama ve katma değere katkıları
yönüyle değerlendirilecektir.
2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
2.1.Metodoloji : Girdi-Çıktı Analizi Yöntemi

SEKTÖRÜNÜN

TÜRKİYE

Girdi-Çıktı tablosu satırlar ve sütunlardan oluşmaktadır.Tabloda satırlar çıktı miktarlarını, bir
başka deyişle sektörün ürettiği mal veya hizmetlerin kullanım yerlerini, sütunlar ise girdi
miktarlarını, yani sektörün üretim için gereksinim duyduğu mal veya hizmetin kaynağının
nereden sağladığını göstermektedir. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak, herhangi bir
sektörün satırında yer alan değerler, söz konusu sektörün belli bir dönem içinde yaptığı üretimin
diğer sektörlere giden kısmını, bir başka deyişle diğer sektörlere sağladığı girdi miktarını
göstermektedir. Herhangi bir sektörün sütununda yer alan değerler ise, söz konusu sektörün
üretim yapabilmek için diğer sektörlerden talep ettiği girdi miktarını göstermektedir (SNA,
2008:507-518).
Girdi-Çıktı Akım Tablosu dört bölmeden oluşmaktadır.Girdi-Çıktı tablosunun genel yapısı
aşağıda sunulmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere ara ve nihai mallar olmak üzere iki kategoriden
oluşan mallar ile, ara (üretilmiş) ve ana (temel) girdiler olmak üzere iki kesimden oluşan girdiler
ayrımı söz konusudur.
Tablo: Girdi-Çıktı Tablosunun Genel Yapısı

Ara Girdiler

Sektörler

1,
2,
..
N

Ara talep
Sektöler
1, 2,……, n

1, 2, ……, n

xij

Yij

Temel Girdiler

Vj

Toplam Çıktı

Xj

Nihai Talep

Toplam
Çıktı

Xi

Satırlar ve sütunlardan oluşan Girdi-Çıktı tablolarının satırlarında, sektör tarafından üretilen mal
veya hizmetlerin; ekonomideki sektörlerin üretiminde aragirdi olarak kullanımını ve nihai talep
unsurları tarafından nihai olarak kullanımını, bir anlamda sektör arzının talep unsurları
arasındaki dağılımını, sütunlar ise sektörlerin üretimi için ihtiyaç duyulan aragirdiler ile temel
girdilerin kompozisyonunu ve üretim teknolojisini göstermektedir. Bu bakımdan, herhangi bir
sektörün sütununda yer alan değerler, söz konusu sektörün üretim yapabilmek için aragirdi
olarak kullandığı mal veya hizmet aragirdilerinin kaynak sektörlerini ve diğer sektörlerden talep
ettiği aragirdi miktarını göstermektedir.2
Girdi-Çıktı Akım Tablosu dört bölmeden oluşmaktadır.Girdi-Çıktı tablosunun genel yapısı
yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere ara ve nihai mallar olmak üzere iki
2

Bilgi için bkz.UN ve ark.2009:507-518
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kategoriden oluşan mallar ile, ara (üretilmiş) ve ana (temel) girdiler olmak üzere iki kesimden
oluşan girdiler ayrımı söz konusudur.3
Girdi Çıktı Tablolarında;
x
xij
Y
X

=
=
=
=

Ara girdi kullanımı
Sektörel aragirdi (j sektörünün i sektöründen kullanımı)
Nihai talep
Toplam çıktı

Olarak gösterildiğinde her bir (i) sektörü için toplam üretimin değeri (Xi) ara talep (xij) ve nihai
talebin (Yi) toplamına eşittir.
n

Xi = ∑ x ij + Yi , i = 1,…., n.

(1)

j =1

Burada, xij (nxn) matrisi, sektörler arası aragirdi alışverişini göstermekte olup, her bir j
sektörünün i sektöründen kullandığı aragirdi miktarının j sektörü toplam üretimine bölünmesi

aij =

xij
Xj

) elde edilen girdi katsayıları, sektörler arasında, sektörlerin diğer
suretiyle (
sektörlerden kullandığı aragirdileri gösteren 0 ile 1 arasında bir değerdir. Girdi katsayısı herhangi
bir sektör veya ürün için girdi yapısı hakkında bilgiler sağlamakta olup bu katsayılardan
A = ∑ aij

müteşekkil girdi katsayı matrisi (

) Girdi-Çıktı analizi için bir temel oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, xij = aijXj olduğundan (1) numaralı eşitlik,
Xi = ∑ aijXj + Yi

(2)
şeklinde ve (2) numaralı eşitlik de matris formunda,
X=AX+Y

(3)

olarak gösterilebilmektedir. (3) numaralı eşitlik toplam çıktı bağımlı değişken olmak üzere
yeniden düzenlendiğinde,
Y=(I-A)X

(4)

ve
X=(I-A)-1Y

3

(5)

Bilgi için bkz. Kurtipek 2010:107
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−1
olarak yeniden yazılabilmektedir. (5) numaralı özdeşlikte yer alan ve ( I − A) ile ifade edilen
ters matris Leontief ters matrisi (B) olarak ifade edilmektedir.

Modelin denge durumunda nihai talepte meydan gelen bir birimlik değişimin sistemde bütün
sektörlerin birbirlerini etkilemesi sonucunda toplam üretimde meydan getirdiği değişim,
∆X = ( I − A) −1 ∆Y0

veya

∆X = B∆Y0

(6)

Özdeşliği kullanılmak suretiyle leontief ters matrisi (B) ile nihai talepte meydana gelen
değişiklikleri içeren vektörün çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
Toplam etki, hanehalkının dışarıda bırakıldığı açık girdi-çıktı modellerinde doğrudan ve dolaylı
etkiler toplamından, hanehalkının dahil edildiği kapalı girdi-çıktı modellerinde ise doğrudan,
dolaylı ve uyarılmış etkiler toplamından oluşmaktadır. Buna göre modeldeki
( I − A) −1 = I + A + A 2 + A 3 + A 4 + ...

(7)

2
3
4
I başlangıç durumunu, A doğrudan etkiyi ve kalan A + A + A + ... kısmı dolaylı etkiyi ifade
etmektedir.4

Ekonomik yapıyı oluşturan sektörler arasında karşılıklı olarak meydana gelen bağımlılıklar
vardır.Tüm sektörler diğer sektörlere bağımlı olarak üretim yaparlar.Sektörlerin birbirleriyle
yaptıkları mal ve hizmet alışverişleri birbirlerine olan bağımlılıklarını göstermektedir. Her sektör
üretimini gerçekleştirebilmek için ekonomideki diğer sektörlerden ve kendisinden ara girdi
kullanmak zorundadır. Sektörün diğer sektörlerden aldığı girdi miktarının toplam üretim içindeki
payı doğrudan besleme etkisini ifade etmektedir. Diğer yandan, her sektörün çıktısı diğer
sektörlerin üretim yapabilmeleri için ara girdi olarak kullanılmaktadır. Bir sektörün çıktısını girdi
olarak kullanan sektörlerin gelişmesine olan katkısı ise sektörün doğrudan uyarma etkisidir. Bir
sektörün diğer sektörlerin çıktılarına olan talebinin büyüklüğünün bir göstergesi olarak, bu
sektörün diğer sektörlerden ve kendisinden doğrudan aldığı ara girdilerin toplamının sektörün
çıktısına oranı, sektörün doğrudan besleme etkisini vermektedir. Rasmussen (1956)’de nihai
talepteki birim artışlarının yol açtığı toplam girdi gereksinimlerini Leontief ters matrisinin
elemanlarının verdiğini belirtilmektedir.Buradan yola çıkılarak, belli bir sektördeki bir birimlik
nihai talep artışının yol açtığı toplam üretim artışı, o sektörün toplam besleme etkisi; tüm
sektörlerdeki birer birimlik nihai talep artışlarının belli bir sektörün üretiminde yol açtığı artış da,
o sektörün toplam uyarma etkisi olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre bir sektörün toplam besleme ve uyarma etkileri Leontief ters matrisinden elde
edilebilmektedir. Örneğin, j sektörünün toplam besleme katsayısı;
n

BLRj=

4

∑ lij
i =1

Miller ve Blair 2009:244
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Leontief ters matrisinin sütun elemanlarının toplamıdır.i sektörünün toplam uyarma katsayısı ise;
n

∑ lij
FLRi=

j =1

Leontief ters matrisinin satır elemanlarının toplamıdır.5
Diğer taraftan, katma değer bileşenlerinde de nihai talepten kaynaklanan değişikliklerin etkisinin
hesaplanması mümkündür. Ücret ödemelerini gösteren ve gerektiğinde nominal ücretler
üzerinden fiziki istihdamın tespitine imkan sağlayan işgücü ödemeleri vektörü Li iken Li/Xi = li i
endüstrisinin işgücü katsayısını göstermektedir.

L = lX = l ( I − A) −1Y0

(8)

Üretim teknolojisinin sabit varsayıldığında işgücü ödemelerinin toplam üretim içerisindeki
oranına bağlı olarak istihdam çarpanı katsayısı kullanılmak suretiyle mevcut duruma göre
ekonomideki ilave nihai talep artışlarının sektörlerin doğrudan ve dolaylı istihdam ihtiyacı ortaya
konulabilmektedir.
∆L = lX = l ( I − A) −1 ∆Y0

(9)

Buna göre l vektörü elemanları istihdam çarpanlarını oluşturmaktadır.l vektörünün her bir
elemanı, nihai talep artışları karşısında sektörlerin üretim artışını gerçekleştirmek için gerekli
olan emek girdi artışlarını ifade etmektedir.
Benzeri şekilde, sermaye çarpan katsayıları da hesaplanabilmektedir.
K = kX = k ( I − A) −1 Y0

L ve Kanunun vektörü elemanlarının değerlerinin farklı yıllar için karşılaştırılması, sektörlerdeki
emek ve sermaye faktörlerinin yoğunluklarındaki değişmelerin de izlenmesini mümkün
kılmaktadır.
2.2.İleri ve Geri Bağlantı Analizi (Besleme ve Uyarma Etkileri)
Girdi-Çıktı analizinin sunduğu en önemli bilgilerden biri dışsal değişkenlerdeki bir birimlik
değişimin ekonomik birimlerde oluşturduğu doğrudan, dolaylı ve indirgenmiş etkilerinin
incelenebilmesidir.Çarpan mekanizması dışsal değişkenlerdeki bir birimlik değişimin sektörler
arasındaki etkileşim ile tüm sistem üzerindeki etkilerini göstermektedir.Çarpan analizinin
kullanım alanları; dışsal bir değişimin, ekonomideki sektör çıktılarında, yeni çıktı sebebiyle
oluşacak istihdam artışında, hanehalklarında yeni çıktıdan kaynaklanacak gelir artışlarının
tahmininde ve oluşacak sektörel katma değerin hesaplanmasında kullanılmasıdır. (Miller, Blair,
2008:244)

5

Rasmussen, P.N., Studies in Intersectorial Relations, Amsterdam, North-Holland P.C. (1956). Schultz S., Approaches to
Identifying Key Sectors Empirically by Means of Input-Output Analysis, Journal of Development Studies, 14, 77-96, (1977)
(Aktaran, Kurtipek 2010: 99)
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Besleme ve Uyarma Etkileri :Ekonomik yapıyı oluşturan sektörler arasında karşılıklı olarak
meydana gelen bağımlılıklar vardır. Tüm sektörler diğer sektörlere bağımlı olarak üretim
yaparlar.Sektörlerin birbirleriyle yaptıkları mal ve hizmet alışverişleri birbirlerine olan
bağımlılıklarını göstermektedir. Her sektör üretimini gerçekleştirebilmek için ekonomideki diğer
sektörlerden ve kendisinden ara girdi kullanmak zorundadır. Sektörün diğer sektörlerden aldığı
girdi miktarının toplam üretim içindeki payı doğrudan besleme etkisini ifade etmektedir. Diğer
yandan, her sektörün çıktısı diğer sektörlerin üretim yapabilmeleri için ara girdi olarak
kullanılmaktadır. Bir sektörün çıktısını girdi olarak kullanan sektörlerin gelişmesine olan katkısı
ise sektörün doğrudan uyarma etkisidir. Bir sektörün diğer sektörlerin çıktılarına olan talebinin
büyüklüğünün bir göstergesi olarak, bu sektörün diğer sektörlerden ve kendisinden doğrudan
aldığı ara girdilerin toplamının sektörün çıktısına oranı, sektörün doğrudan besleme etkisini
vermektedir6.
Rasmussen (1956)’de nihai talepteki birim artışlarının yol açtığı toplam girdi gereksinimlerini
Leontief ters matrisinin elemanlarının verdiğini belirtilmektedir.Buradan yola çıkılarak, belli bir
sektördeki bir birimlik nihai talep artışının yol açtığı toplam üretim artışı, o sektörün toplam
besleme etkisi; tüm sektörlerdeki birer birimlik nihai talep artışlarının belli bir sektörün
üretiminde yol açtığı artış da, o sektörün toplam uyarma etkisi olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre bir sektörün toplam besleme ve uyarma etkileri Leontief ters matrisinden elde
edilebilmektedir. Örneğin, j sektörünün toplam besleme katsayısı;
n

BLRj= ∑ lij
i =1

Leontief ters matrisinin sütun elemanlarının toplamıdır.i sektörünün toplam uyarma katsayısı ise;
n

FLRi= ∑ lij
j =1

Leontief ters matrisinin satır elemanlarının toplamıdır
2.3.Çalışmada Kullanılan Veri: OECD Dünya Çok Bölgeli 48 Sektörlü Girdi-Çıktı Modeli
Çalışması
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), çok ülkeli çok sektörlü dünya girdi-çıktı
tablosunu gerçekleştirmek üzere, 1995 yılında 10 üye ülkenin 1968-1990 dönemini kapsayan
girdi-çıktı tablolarını içeren bir veritabanı oluşturmuştur. 2000 yılında bu veritabanı 18 üye ülke
ve OECD üyesi olmayan 2 büyük ülkenin 1992-1997 dönemine ait girdi-çıktı tablolarını dahil
edecek şekilde genişletilmiştir. 2006 yılında yapılan son güncellemede ise ülke sayısı 28’i üye
ülke olmak üzere 37’ye çıkmış ve bu ülkelere ait en güncel son 3 girdi-çıktı tabloları 48 sektörlü
toplulaştırılmış olarak aşağıdaki formatta yeniden düzenlenmiştir.
6

Rasmussen (1956) and Schultz (1977)
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Çapan analizi ise, Girdi Çıktı modellerinde genel kabul görmüş belirli yöntemlerle hesaplanan
çarpan katsayıları kullanılmak suretiyle yapılmıştır. Genellikle çarpan analizi (a) ekonomideki
sektörlerin üretiminde, (b) her bir sektörde ilave yeni üretimden kaynaklanan hanehalkı
gelirinde, (c) her bir sektörde ilave yeni üretimin yol açtığı ek istihdam (miktar olarak) ve (d)
ilave yeni üretimin ekonomi çapında yol açtığı ek katma değerde harici (eksojen) bir değişikliğin
etkisinin tahmininde kullanılmaktadır. Çarpan analiziyle harici değişikliğin başlangıç etkisi ile
bu değişikliğin toplam etkisi arasındaki fark hesap edilmektedir.7
Tablo: 1998 Türkiye Toplululaştırılmış Girdi-Çıktı Tablosu
ÜRETİM
SEKTÖRLERİ
(48 Sektör)
ÜRETİM SEKTÖRLERİ (48
Sektör)

37511099

TOPLAM KATMA DEĞER

51491543

Brüt İşletme Artığı (Kj)

TüketimHanehalkı
(CHH)
35393368

TüketimKamu
(CG)
6229190

Brüt
Sabit
Sermaye
Oluşumu
(GFCF)

Stok
Değişimi
(CHINV)

12616471

706264

İhracat
(EX)

İthalat
(IM)

TOPLAM
GİRDİ
(Xi)

13668801

15201988

106125197

38828545

İşgücü Ödemeleri (Lj)
ÜRETİM ÜZERİNDEKİ NET
VERGİLER (Tj)

12878069

TOPLAM ÇIKTI (Xj)
TOPLAM ÇIKTI + İTHALAT
(Xj+IMi)

90923209

-215069

106125197

Kaynak: OECD 48 Sektörlü G-Ç tablousu kullanılarak yazar tarafından toplulaştırılmıştır.

Türkiye için en son üretilmiş üç girdi-çıktı tablousu olan 1998 ve 2002 yıllarına ait 48 sektörlü
Girdi-Çıktı tablolarında (i) Ofis Hesaplama Makineleri ve Bilgisayar, (ii) Radyo, Televizyon ve
İletişim Ekipmanları, (iii) Posta ve Telekomünikasyon, ve (iv) Bilgisayar ve ilişkili hizmetler,
sektörleri “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” başlığı altında toplululaştırılmış ve bu tablolar
45 sektörlü hale getirilmiştir. Bu toplulaştırılmış tablo üzerinde öncelikle Toplam Faktör
Verimliliği Analizinin, ardından İleri ve Geri Bağlantı Analiz Sonuçları ile Marjinal İstihdam
Katsayıları ve Sermaye Katsayıları Matrisleri üretilerek sonuçları değerlendirilecektir.
3. GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ SONUÇLARI
3.1.BİT Sektörü Katma Değer Yapısı
Herhangi bir sektörün üretim teknolojisi, sözkonusu sektörün hem sektörlerarası ilişkiler
bağlamında hem de ürettiği katma değerin toplam büyüklüğü ve faktör sahipleri arasındaki
paylaşımı noktasında önem atfedilmesi gereken bir hususiyet taşımaktadır.Sektörün üretim
yapısı, kullandığı aragirdiler toplamının toplam üretime oranı, aragirdi kullanılan sektörlerin
niteliği, ithalata bağımlılığı ve katma değer oranı –sektörün ürettiği katma değerin sektörün
toplam üretimine oranı- sektörün genel karakteristik özelliklerini göstermektedir.Sektörün üretim
yapısının kısa vadede değişmeyeceği varsayılmaktadır.Bu bakımdan, sektörlerin üretim yapısına
ilişkin özellikler belirli zaman aralıklarıyla analiz edilmek suretiyle sektör üretiminin, diğer
7

Miller ve Blair 2009:244
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sektörlerle olan ilişkisi, emek ve sermayenin sektör katma değeri içerisindeki ağırlıkları
üzerinden ekonomik büyüme ve istihdama etkileri incelenebilmektedir.
Tablo: 1998 ve 2002 Girdi-Çıktı Tablolarına Göre Türkiye Ekonomisi için Sermaye ve Emek
Yoğunluğu Katsayıları
1998

SEKTÖRLER

Katma
Değer /
Toplam
Çıktı

2002

Sermaye
Yoğunluğu
Katsayısı =
Sermaye
Gelirleri /
Toplam
Çıktı

Emek
Yoğunluğu
Katsayısı =
İşgücü
Gelirleri /
Toplam
Çıktı
(lj=Lj/Xj)

Katma
Değer /
Toplam
Çıktı

Sermaye
Yoğunluğu
Katsayısı =
Sermaye
Gelirleri /
Toplam
Çıktı

Emek
Yoğunluğu
Katsayısı =
İşgücü
Gelirleri /
Toplam
Çıktı
(lj=Lj/Xj)

2 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji)
43 - Sağlık işleri ve sosyal hizmetler
42 - Eğitim hizmetleri
27 - İçmesuyu Temizlenmesi, Toplanması ve Dağıtımı
18 - Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı
38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
35 - Mali aracı ve Sigorta kuruluşlarının faaliyetleri
28 - İnşaat
20 - Gemi ve Deniztaşıtlatının imalatı ve tamiri
32 - Su yolu taşımacılığı
33 - Havayolu taşımacılığı
17 - Elektrikli makine ve cihazların imalatı
40 - Diğer İş Faaliyetleri
39 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
12 - Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
5 - Tekstil, Deri ve Ayakkabı

0.68048
0.74105
0.57712
0.85892
0.39467
0.71511
0.64457
0.47642
0.48625
0.47071
0.44200
0.35502
0.63657
0.79342
0.49159
0.34851

0.32856
0.43635
0.29862
0.59181
0.19482
0.52704
0.47313
0.30327
0.31294
0.32113
0.30465
0.22150
0.51337
0.67659
0.37300
0.23395

0.34758
0.29772
0.27298
0.26171
0.19229
0.18365
0.17070
0.17008
0.16397
0.14562
0.13306
0.12665
0.11772
0.11674
0.11071
0.10830

0.67128
0.51318
0.79225
0.80814
0.28538
0.46093
0.62209
0.43188
0.47808
0.56748
0.27788
0.28677
0.64975
0.58693
0.35796
0.26294

0.26508
0.20833
0.09989
0.65221
0.13646
0.31815
0.44591
0.29862
0.20832
0.46636
0.19410
0.16015
0.55323
0.39742
0.22014
0.15593

0.40589
0.30083
0.68894
0.15553
0.14870
0.14164
0.17365
0.13289
0.26965
0.10101
0.08366
0.12647
0.09446
0.18782
0.13712
0.10663

16 - Makine ve teçhizat imalatı

0.41470

0.29928

0.10765

0.37011

0.21484

0.15499

Kaynak: Yazarın hesaplamaları.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomi içerisinde sektörlerarası etkileşim içerisindeki yeri ve
fonksiyonunun zaman içerisindeki seyri bu sektörün kendi üretim yapısının transformasyonunu
beraberinde getirmiştir. Katma değer üretim zincirinde bilgi teknolojilerinin ve araştırma
geliştirme faaliyetlerinin üretim yapısının aragirdi bileşenleri, üretimde kullanılan emek ve
sermaye temel girdilerinin hem toplam olarak hem de kompozisyon olarak dağılımının yanında
sektör arzının aragirdi ve nihai kullanım olarak kullanım amacına göre dağılımı ile yurtiçi nihai
talebin yerli üreticiler tarafından karşılanabilme seviyesi sektörün hem diğer sektörler için ifade
ettiği mananın hem de pazar payı bakımından yabancılar karşısında geldiği noktanın
görülebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için 1998 yılında 1 birimlik çıktı içinde 0.71 birimlik katma
değer oranı yani 0.29 birimlik ara-girdi kullanımı bulunmaktayken, bu durum 2002 yılında
çarpıcı bir biçimde değişerek 1 birimlik çıktı içinde 0.46 birimlik katma değer oranına yani 0.54
birimlik ara-girdi kullanılmıştır. 1998-2002 döneminde sektörün katma değerliliği azalmış, aragirdilere daha fazla bağımlı hale gelmiştir.
Bu durum sektörün bu dönem için tek başına (stand-alone) bir endüstri olmaktan, diğer
sektörlerle daha fazla entegre yani diğer setkörlerin değer zincirlerinde önemli bir halka haline
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geldiğini ve daha donanım ağırlıklı bir yapıya dönüştüğü anlamına gelmektedir. 1 birimlik çıktı
içinde 1998 yılında 0.18 birimlik emek miktarının 2002 yılında 0.14’e düşmesi ve 1998 yılında 1
birimlik çıktı içinde 0.52 birim olan sermaye miktarının 2002 yılında 0.31’e düşmesi de bu
durumu doğrulamaktadır. Yukarıdaki tabloda dikkat çeken bir diğer sektör ise Ar-Ge
faaliyetleridir. Ar-Ge faaliyetlerinde toplam çıktı içindeki katma değer oranı 1998-2002
döneminde %79.3’ten %58.7’ye, sermaye yoğunluğu katsayısı 0.67’den 0.39’a düşmesine
karşın, istihdam yoğunluğu katsayısında %60’lık artış meydana gelerek 0.116’dan 0.188’ye
yükselmiştir. Bu durum 2000 ve 2001 kriz dönemleri sonrasında reel sektörde Ar-Ge’ye daha
fazla önem verildiği, bu sektörün yatay olarak hızlı bir şekilde diğer sektörlere temayüz etmeye
başladığını, ayrıca Türkiye’nin genel sanayi yapısının bir üst teknoloji seviyesine çıkma daha
fazla bilgi-tabanlı hale gelme yönünde ilerleme kaydettiğinin bir göstergesidir.
Tablo : Sektörel Katma Değer Oranları
1998 Katma Değer
Oranı (VA/Xj)

2002 Katma Değer
Oranı (VA/Xj)

38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

72 %

46 %

39 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

79 %

59 %

Tüm Sektörlerin Ortalaması

52 %

40 %

SEKTÖR

Kaynak: Yazarın hesaplamaları.
1998 yılında sektörel yurtiçi üretimi içinde katma değerin payı yüzde 72 seviyesinden 2002
yılında yüzde 46 seviyesine gerilemiştir. Bu durumun sadece BİT sektörüne ait bir olgu olmadığı
üretim sektörlerin tümü için benzer bir eğilimin sözkonusu olduğu görülmektedir. Yukarıdaki
tablodan görüleceği üzere tüm sektörlerde 1998 – 2002 döneminde bu oran yüzde 52
seviyesinden yüzde 40’a düşmüştür. Ekonominin tümü için katma değer oranının düşmesi yurtiçi
üretimde kullanılan aragirdi miktarının artması anlamına gelmektedir.Bu durum BİT sektörü
açısından incelendiğinde iki hususun noktanın öne çıktığı düşünülmektedir. (i) Tablolar normal
bir dönem için hazırlanmamıştır. 2001 krizinin etkilerinin hala derinden etkilediği bir
ekonominin fotoğrafının çekilmesinin yapılan analizlerin açıklama kabiliyetini azalttığı kabul
edilmelidir. (ii) BİT sektörü özel olarak değerlendirildiğinde, sektörün üretim yapısında hızlı bir
değişimin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu durumun temel sebepleri arasında olarak 19982002 döneminde Türkiye’de GSM teknolojisinin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak sektörün
hızlı bir büyüme sürecine girmesi ve diğer sektörlere daha fazla difüze olması
gösterilebilir.Artan abone sayısına paralel olarak operatörler arasında arabağlantı (roaming)
hizmetleri de aragirdi maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Nitekim, 1998 ve 2002
yıllarına ait Girdi Çıktı tablolarından BİT Sektörünün diğer sektörlerden kullandığı aragirdilere
ilişkin oranlar incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir.
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Tablo: Aragirdi Kullanım Oranları
SEKTÖR

1998 (ai,ICT)

2002 (ai,ICT)

38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

0.0851

0.0831

40 - Diğer İş Faaliyetleri

0.0083

0.0818

29 - Toptan ve Perakende, Tamir

0.0152

0.0475

35 - Mali aracı ve Sigorta kuruluşlarının faaliyetleri
17 - Elektrikli makine ve cihazların imalatı

0.0155
0.0053

0.0321
0.0203

31 - Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık

0.0179

0.0190

44 - Başka yerde sınıflandırılmamış üye olunan kuruluşların faaliyetleri

0.0030

0.0167

7 - Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, Basım ve yayım

0.0054

0.0146

24 - Elektrik Dağıtımı, Toplanması ve Üretimi

0.0086

0.0123

Kaynak: Yazarın hesaplamaları.
Yukarıdaki tablo bir birimlik BİT sektörü çıktısı üretmek için gerekli diğer sektörlerin yurtiçi
üretimlerinden kullandığı ara girdi oranlarını göstermekte olup, bu katsayılar aynı zamanda
sektörün diğer sektörlere olan bağımlılığının ölçümünde de kullanılmaktadır. Her bir j
sektörünün i sektöründen kullandığı aragirdi miktarının j sektörü toplam üretimine bölünmesi

aij =

xij
Xj ) elde edilen girdi katsayıları herhangi bir sektör veya ürün için girdi yapısı

suretiyle (
hakkında bilgiler sağlamakta olup bu katsayılardan müteşekkil girdi katsayı matrisinin (
A = ∑ aij

) BİT sektörü sütununda yer alan ai,ICT vektörüne ait değerleridir. Tabloya göre BİT
sektörü en fazla aragirdiyi yine BİT sektöründen kullandığı, bunu diğer iş faaliyetleri, toptan ve
perakende, mali aracı ve sigorta kuruluşlarının faaliyetleri ve elektrikli makine ve cihazların
imalatı sektörlerinin takip ettiği görülmektedir. Sektörün toplam üretimi içerisinde katma değer
oranın azalmasında sektörün ithalata bağımlılığının artmasının da önemli bir rolü olduğu
düşünülmektedir.
Sektörel katma değerin oluşumunda temel faktörlerin (Sermaye ve Emek)ayrıntısına biraz daha
odaklanmak gerekirse BİT sektöründe Katma Değer bileşimindeki yapısal değişimi gösteren
aşağıdaki tablo bize yardımcı olacaktır.
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Tablo: Marjinal Sermaye Yoğunluğu Katsayıları
1998

SEKTÖR
36 - Gayrimenkul faaliyetleri

Toplam
Sermaye
Çarpanı
0.80124

2002

Marjinal
Sermaye
Yoğunluğu
Katsayısı
0.55667

Toplam
Sermaye
Çarpanı
0.91322

Marjinal
Sermaye
Yoğunluğu
Katsayısı
0.83473

27 - İçmesuyu Temizlenmesi, Toplanması ve Dağıtımı

0.67246

0.59181

0.73247

0.65221

40 - Diğer İş Faaliyetleri

0.74966

0.51337

0.72501

0.55323

1 - Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık

0.79944

0.57127

0.73048

0.53349

29 - Toptan ve Perakende, Tamir

0.85654

0.73280

0.72185

0.52871

37 - Makine ve teçhizat ile kişisel ve ev eşyalarının kiralanması

0.84024

0.64768

0.72244

0.49829

32 - Su yolu taşımacılığı

0.54835

0.32113

0.63377

0.46636

35 - Mali aracı ve Sigorta kuruluşlarının faaliyetleri

0.68294

0.47313

0.66913

0.44591

31 - Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık

0.70984

0.51318

0.65428

0.44211

39 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

0.80688

0.67659

0.58905

0.39742

3 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji-Dışı)
34 - Destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetleri; seyahat acentelerinin
faaliyetleri

0.77014

0.61489

0.56927

0.34720

0.77410

0.35948

0.65249

0.33156

38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

0.65839

0.52704

0.56020

0.31815

30 - Oteller ve Lokantalar

0.74707

0.41691

0.64599

0.31090

28 - İnşaat

0.57945

0.30327

0.55245

0.29862

2 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji)

0.52137

0.32856

0.40261

0.26508

24 - Elektrik Dağıtımı, Toplanması ve Üretimi

0.68981

0.54122

0.49368

0.23649

12 - Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

0.65745

0.37300

0.52594

0.22014

16 - Makine ve teçhizat imalatı

0.55751

0.29928

0.45051

0.21484

43 - Sağlık işleri ve sosyal hizmetler

0.57316

0.43635

0.45860

0.20833

20 - Gemi ve Deniztaşıtlatının imalatı ve tamiri

0.53178

0.31294

0.41447

0.20832

33 - Havayolu taşımacılığı

0.57940

0.30465

0.54036

0.19410

Kaynak: Yazarın hesaplamaları.

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere BİT sektörüne ait gerek toplam sermaye çarpanı gerekse
marjinal sermaye yoğunluğu katsayılarında 5 yıllık dönem zarfından ciddi bir azalma
sözkonusudur.Bu durum BİT sektörü üretiminden sermayenin aldığı payın azaldığını
göstermektedir.Diğer yandan, katma değer içersinde sermayenin payı artmaktadır. Buradan
katma değerin toplam üretim içindeki payının azalmasının sermayeninde aldığı payın her ne
kadar emek karşısında nisbi olarak artmasına artmasına rağmen azaldığı sonucu çıkartılabilir.
3.2.BİT Sektörü İstihdam İlişkisi
BİT sektöründe 1998- 2002 döneminde sektörün toplam üretimi içerisinde katma değer oranının
düşmesinin yanında bu değişim sürecinde daha önce işgücü ödemeleri katma değer içerisinde
ağırlıklı iken kâr, faiz ve kira gibi sermaye unsurlarından oluşan işletme artığı ağırlıklı bir yapıya
kavuştur.
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Tablo: BİT Sektörü Ücret-İstihdam İlişkisi
Yıl

BİT Sektörü Tahmini
Çalışan Sayısı

(1998 Baz Yılı)

BİT Sektörü
Çalışanlara Yapılan
Toplam Ödemeler
(Nominal YTL)

Ortalama Brüt Ücret*
(YTL)
Nominal

Reel

1998

1135.2

-

339 682 299

299 224

2002

6540.5

1274

2 368 559 251

362 137

İlave İstihdam

62 913

* SSK İşgücü İstatistikleri
Kaynak: Yazarın hesaplamaları

1998 ve 2002 Girdi Çıktı tabloları ve (devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu işgücü istatistikleri
birlikte incelendiğinde 1998 yılında BİT sektöründe yıllık ortalama brüt ücret 1135.2 TL iken
2002 yılında nominal olarak 6540.5 TL’ye yükseldiği görülmektedir. Tüketici fiyatları endeksi
kullanılmak suretiyle 1998 yılı baz alınarak brut ücret enflasyon etkisinden arındırıldığında, reel
ücretin yüzde 12,2 artarak 1998 yılı fiyatlarıyla 1274 TL’ye yükseldiği görülmektedir. Sektörde
çalışan sayısının 1998 yılındaki 299.3 bin kişi seviyesinden 5 yıllık dönemde %3.89’luk bileşik
yıllık büyüme oranı ve toplam % 21 oranında artarak 362.1 bin seviyesine yükseldiği ve sektörün
2000-2001 krizlerinin tüm olumsuzluklarına rağmen 62.9 bin kişilik ilave istihdam sağladığı
görülmektedir.
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Tablo: Marjinal İstihdam Yoğunluğu Katsayıları
1998

SEKTÖR

Toplam
İstihdam
Çarpanı

2002

Marjinal
İstihdam
Yoğunlusu
Katsayısı

Toplam
İstihdam
Çarpanı

Marjinal
İstihdam
Yoğunlusu
Katsayısı

42 - Eğitim hizmetleri

0.33633

0.27298

0.72881

0.68894

41 - Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

0.95375

0.95375

0.64729

0.56571

2 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji)

0.39010

0.34758

0.46030

0.40589

44 - Başka yerde sınıflandırılmamış üye olunan kuruluşların faaliyetleri

0.17778

0.12237

0.47893

0.35609

43 - Sağlık işleri ve sosyal hizmetler

0.33508

0.29772

0.40251

0.30083

20 - Gemi ve Deniztaşıtlatının imalatı ve tamiri

0.21682

0.16397

0.35480

0.26965

39 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

0.14716

0.11674

0.26467

0.18782

35 - Mali aracı ve Sigorta kuruluşlarının faaliyetleri

0.22565

0.17070

0.25189

0.17365

27 - İçmesuyu Temizlenmesi, Toplanması ve Dağıtımı

0.27994

0.26171

0.18588

0.15553

16 - Makine ve teçhizat imalatı

0.17323

0.10765

0.24897

0.15499

3 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji-Dışı)

0.13252

0.10513

0.23260

0.15285

18 - Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı

0.25001

0.19229

0.23876

0.14870

38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

0.21962

0.18365

0.22756

0.14164

12 - Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

0.17510

0.11071

0.25851

0.13712

9 - Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

0.15174

0.09174

0.24415

0.13411

19 - Motorlu kara taşıtı , römork ve yarı-römork imalatı

0.15952

0.08813

0.25462

0.13394

28 - İnşaat

0.23702

0.17008

0.23443

0.13289

30 - Oteller ve Lokantalar

0.13905

0.07193

0.22742

0.13226

7 - Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, Basım ve yayım

0.12869

0.07444

0.23434

0.12709

Kaynak: Yazarın hesaplamaları.

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere marjinal istihdam yoğunluğu katsayısı azalmakla birlikte
sektörün toplam istihdam çoğaltanı katsayısının arttığı görülmektedir.Bu durum nihai talepte
ortaya çıkacak 1 birimlik artışın üretim ve dolayısıyla ortaya çıkacak istihdam ihtiyacının
arttığını ve sektörün istihdam oluşturabilmek kapasitesinin geçen zaman içinde arttığını
göstermektedir.Bu çerçevede, sektörün aragirdi bağımlılığının artmasının geri bağlantı (besleme)
etkisindeki yüksek artıştan kaynakladığı düşünülmektedir.
3.3.BİT Sektörünün İthalat Bağımlığı
Toplam ithalat (MT) aragirdi ithalatı (Mi) ve nihai ürün ithalatı (Mn) toplamı olarak ele
alındığında ve ithal aragirdi kullanımı yurtiçi sektörlerden kullanılan aragirdi satırlarının altında
n+1 inci vektör olarak gösterildiğinde sektörel ithal aragirdi kullanım miktarlarının sektörel
çıktılara bölünmesi (mn+1,j/Xj ) suretiyle elde edilen ithal aragirdi kullanım oranları
incelendiğinde BİT sektörünün söz konusu dönemde ithalata bağımlılığının ciddi ölçüde arttığı
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görülmektedir. Aşağıdaki tablo, 45 sektör içinde 1998-2002 döneminde ithalata bağımlığı artan
sektörleri göstermektedir.
Tablo: BİT sektörünün İthalata Bağımlılığı (İthal Aragirdi Kullanım Oranı)
1998

Değişim
2002 %

39 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
34 - Destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetleri; seyahat
acentelerinin faaliyetleri

1.18

7.33

522.23

0.95

2.35

148.93

2 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji)

1.84

4.47

143.66

29 - Toptan ve Perakende, Tamir

1.69

3.85

127.21

23.00

51.00

121.70

6 - Ağaç ve mantar ürünleri imalatı

7.84

17.21

119.67

8 - Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı
27 - İçmesuyu Temizlenmesi, Toplanması ve Dağıtımı

1.87

3.90

108.57

3 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji-Dışı)

2.62

5.00

90.48

38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

8.14

12.90

58.47

12.01

17.38

44.79

23 - Yeniden değerlendirme (Mobilya Sanayi dahil)

23.38

31.97

36.77

7 - Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, Basım ve yayım

12.10

15.56

28.59

6.30

7.91

25.45

18 - Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı

22.35

27.18

21.61

19 - Motorlu kara taşıtı , römork ve yarı-römork imalatı

15.43

18.75

21.48

16 - Makine ve teçhizat imalatı

14.51

16.62

14.48

4.75

5.06

6.38

21.42

22.49

5.02

24 - Elektrik Dağıtımı, Toplanması ve Üretimi

12 - Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

43 - Sağlık işleri ve sosyal hizmetler
11 - Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

Kaynak: Yazarın hesaplamaları.
Tabloya göre, toplam üretim içerisinde ithal aragirdi kullanımı 1998 yılında yüzde 8.1 iken bu
oran 2002 yılında yüzde 12.9’a yükselmiştir. Girdi Çıktı tabloları üzerinden yapılan
hesaplamalarda, BİT sektörü 1998 yılına göre 2002 yılında ithalata bağımlılık oranı en fazla
yükselen sektörlerden biri olmuştur. Diğer taraftan, 1998-2002 döneminde, BİT sektörüne olan
yurtiçi talep içerisinde ithalatın payı yüzde 28’den yüzde 19’a gerileyerek yüzde 33 oranında
azalmıştır. Yine toplam arz içerisinde de ithalatın payı 1998 yılındaki yüzde 54,3 seviyesinden
yüzde 26 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, yerli üretimin ithal ürünlere karşı güçlenerek ciddi
bir mesafe kaydettiğini göstermektedir. Ayrıca, BİT sektörü üretiminin aragirdi olarak kullanılan
kısmının toplam kullanıma oranının dönem içerisinde yüzde 3,5 oranında artmıştır. Ancak, bu
durum sektör üretimine olan talepte kullanım alanları bakımından yapısal bir değişimin söz
konusu olmadığını göstermektedir.
3.4.BİT Sektörü İleri ve Geri Bağlantı Analizi Sonuçları
Türkiye1998 ve 2002 yıllarına ait 45 sektör altında toplulaştırılmış Girdi-Çıktı tabloları üzerinde
yapılan ileri ve geri bağlantı analizi çalışması sonucunda özetle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
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Tablo: 1996, 1998 ve 2002 Girdi-Çıktı Tablolarına Göre Türkiye Ekonomisi için Kritik Sektörler
1998
Sektörler
13 - Demir ve Çelik
09 - Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
29 - Toptan ve Perakende,
24 - Elektrik Dağıtımı, Toplanması ve Üretimi
31 - Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık
05 - Tekstil, Deri ve Ayakkabı
07 - Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, Basım ve yayım
35 - Mali aracı ve Sigorta kuruluşlarının faaliyetleri
11 - Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
08 - Kok kömürü, rafine petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı
02 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji)
19 - Motorlu kara taşıtı , römork ve yarı-römork imalatı
15 - Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii
16 - Makine ve teçhizat imalatı
01 - Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık
40 - Diğer İş Faaliyetleri
12 - Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
17 - Elektrikli makine ve cihazların imalatı
38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
34 - Destekleyici ulaştırma ve seyahat acentelerinin faaliyetleri
04 - Gıda Ürünleri, Tütün ve İçecek İmalatı
23 - Yeniden değerlendirme (Mobilya Sanayi dahil)
06 - Ağaç ve mantar ürünleri imalatı

BL
2.611
2.421
1.318
1.594
1.518
2.303
1.966
1.549
2.420
1.489
1.488
2.287
2.333
2.213
1.585
1.596
1.844
2.371
1.436
2.033
2.187
2.353
2.384

FL
4.124
3.598
3.901
2.623
2.987
2.229
2.414
3.481
1.563
2.777
3.135
1.460
1.939
1.633
2.713
2.114
1.487
1.346
2.449
1.067
1.888
1.092
1.820

2002
TL
6.735
6.019
5.219
4.217
4.505
4.532
4.380
5.030
3.983
4.266
4.623
3.746
4.272
3.846
4.298
3.710
3.330
3.717
3.885
3.100
4.075
3.445
4.204

BL
2.965
2.600
1.676
2.594
1.841
2.822
2.570
1.657
2.744
2.495
1.701
2.994
2.810
2.561
1.648
1.773
2.361
2.768
2.103
2.076
2.498
2.950
2.656

FL
5.958
4.457
5.297
4.012
3.907
2.764
2.610
3.273
2.177
2.419
3.207
1.763
1.941
2.103
2.857
2.715
2.124
1.711
2.370
2.310
1.820
1.175
1.429

TL
8.923
7.058
6.973
6.606
5.748
5.587
5.179
4.931
4.921
4.915
4.908
4.756
4.751
4.663
4.506
4.488
4.485
4.479
4.473
4.386
4.317
4.125
4.085

BL: Geri bağlantı etkisi/besleme etkisi. FL: İleri bağlantı/uyarma etkisi. TL: Toplam etki.
Kaynak: Yazarın hesaplamaları.

45 sektör içinde iktisadi bakımdan Hirschman(1958)’ın tanımına göreanahtar sektör ileri ve geri
bağlantı değerleri ve bunların toplamından oluşan toplam bağlantı değeri en yüksek sektörlerdir.
Anahtar sektör olmak bakımından Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü 19’uncu
sıradadır.Ancak dikkat çeken bir husus olarak, bu sektörün geri bağlantı etkilerinde özellikle
1998-2002 döneminde hızlı bir artış söz konusudur.Aşağıdaki formülasyon BİT sektörünün diğer
sektörlerin üretimine olan katkısını göstermektedir.

Xi = ∑ ai , ICT X ICT + Yi
Bu formülasyona göre, 1998-2002 döneminde BİT sektörünün en fazla girdi aldığı sektörler ve
bu 45 sektörün besleme etkilerindeki yüzde artışa göre yapılan sıralama sonucu aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

16

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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: Besleme (Backward Linkage) Etki Değerlerinde En Fazla Artış olan Sektörler
SEKTÖRLER
41 - Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal
güvenlik

1998-2002 Değişim (%)
BL
FL
TL
63.44

4.31

33.87

24 - Elektrik Dağıtımı, Toplanması ve Üretimi

47.44

51.84

50.16

43 - Sağlık işleri ve sosyal hizmetler

33.91

6.95

22.01

38 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
08 - Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve
nükleer yakıt imalatı

31.97

-8.81

7.21

30.15

-19.25

-2.72

03 - Madencilik ve Taşocakçılığı (Enerji-Dışı)

29.43

23.09

26.31

33 - Havayolu taşımacılığı

26.44

4.52

17.23

39 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

24.39

-2.89

12.21

12 - Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

22.17

28.56

25.15

07 - Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, Basım ve yayım
19 - Motorlu kara taşıtı , römork ve yarı-römork
imalatı

20.77

4.48

11.87

20.18

12.99

17.23

05 - Tekstil, Deri ve Ayakkabı

20.16

25.00

22.58

29 - Toptan ve Perakende, Tamir

18.96

29.98

26.95

31 - Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık

18.93

25.72

23.37

17 - Elektrikli makine ve cihazların imalatı

18.35

17.52

18.01

15 - Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii

17.43

-2.33

7.80

09 - Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

15.72

40.41

28.19

04 - Gıda Ürünleri, Tütün ve İçecek İmalatı

13.91

-3.92

5.55

Kaynak: Yazarın hesaplamaları
BİT sektörünün geri (besleme etkisi) bağlantı değerlerinin artmasının temel nedenleri arasında,
2000 ve 2001 krizleri sonrası dönemde Türk ekonomisinde üretim sektörlerinde yapısal bir
değişim yaşanması, daha verimli ve karlı hale gelmek için diğer sektörlerin sektörel değer
zincilerlerinde daha fazla BİT’e yer verdiği,girdi olarak kullandığı ve daha fazla yatırım yaptığı
sonucu çıkarılabilir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dokuzuncu Kalkınma Planında bilgi ve iletişim teknolojileri öncelikli alan olarak belirlenmiştir.
BİT sektörünün ekonominin tümünde verimlilik artışının en temel unsurlarından biri olduğu,
katma değer ve istihdam potansiyeli yüksek bir endüstri olarak ortaya çıktığı, ülkemizde bu
endüstrinin beklenenin altında bir gelişim sergilediği ifade edilmiştir.Aslında ülkenin sanayiüretim yapısına bakıldığında orta-düşük düzey yani kalkınmanın ikinci seviyesinde olan bir
ülkede, bu sektör için hızlı bir büyüme beklenmesinin gerçek-dışı olduğu anlaşılacaktır. Bu
hedefe ulaşılmasını temin etmek üzere; iç talebin geliştirilmesi, yabancı sermaye için uygun
ortamın oluşturulması, sektörel bazlı teknoloji transferinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının
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yaygınlaştırılması, iş yetkinliklerinin geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilmesi, risk sermayesi
uygulamalarının yaygınlaştırılarak finansmana erişimin kolaylaştırılması, telekom, eğitim, sağlık
ve savunma sanayi gibi dikey sektörlere odaklanılması, ihtiyaç duyulan alanlarda insan
kaynaklarının sayı ve nitelik olarak geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunmasında
etkinlik sağlanması ile teknoloji geliştirme bölgelerinin altyapılarının güçlendirilerek
ihtisaslaşmasının sağlanması öngörülmüştür. Türk bilgi teknolojileri sektörüne ilişkin düzenli
resmi istatistiki bilgi bugüne kadar üretilmemiştir.
Sonuç olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri giderek Türk ekonomisi içinde ağırlığını ve
yayılımını diğer sektörlerin değer zincirlerinde daha yoğun bir şekilde yer alarak
artırmaktadır.Ülkemizde en son üretilen girdi-çıktı tabloları 2002 yılına aittir.Buverilere göre
elde edilen analiz sonuçlarından BİT’in makroekonomik açıdan kritik bir sektör olduğunu
söylemek zor olmakla birlikte, diğer sektörlere olan difüzyonunu giderek artırdığı ilave istihdam
olanağı sağlayarak reel birim istihdam başına sektör ücretlerinde gözle görülür bir iyileşme
olduğu yapılan analizler sonucunda görülmektedir. Diğer sektörlerin üretim seviyeleri daha
katma değerli hale geldikçe, Türkiye reel sektörü daha üst teknoloji yapısından üretime
yöneldikçe bilgi ve iletişim teknolojilerinden ve sektörünün ekonomik için sağladığı ilave
verimlilik ve istihdam o derece artacaktır. Özetle, BİT’in genel amaçlı bir teknoloji olması,
ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olması, diğer sektörlere hızlı bir şekilde diffüze olarak
verimlilik artışı meyadana getirmesi, Ar-Ge faaliyetlerini hızlandırıcı etkide bulunması, ilerleme
ve yenilikçilik özellikleri nedeniyle Stratejik bir sektör olarak kabul edilmesi uygun olacaktır.
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KÜLTÜRÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEZİ DERİ
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Öz
Türklerin yaşamış oldukları tüm coğrafyalarda ve kurmuş oldukları tüm devletlerde
deri işlemeye büyük önem verdikleri bilinmektedir. Gelişen teknolojiye Türkler de ayak
uydurmuş, ancak geleneksel yöntemlerden de vazgeçilmemiştir. Köklü bir geçmişi olan
dericilik sanatı, ulusal kültürümüzü ve geleneklerimizi yansıtması açısından önemli bir maddi
kültür unsurudur. Deri ve deri mamulleri ülkemizin tanıtımı adına ciddi bir sorumluluk
altındadır ve yalnızca geçmişteki geleneksel üretimlerin sürdürülmesi açısından değil,
günümüzde deri sektörümüzün geldiği yer açısından da tanıtıma katkısı yadsınamaz bir
gerçektir.
Anahtar kelimeler: Kültür, Gelenek, Deri
LEATHER - THE INDISPENSABILITY OF OUR CULTURE
Abstract
It is known that Turks gave great importance to the leather processing while lived in
all geographies and formed all their states. The Turks kept the pace with developing
technology, and also never gave up traditional methods. The art of leatherwork with a long
history, national culture and traditions is the most important element of material culture.
Leather and leather products are under a serious responsibility on behalf of the presentation of
our country. Its contribution to the promotion is an undeniable fact in terms of not only
maintaining the traditional production of leather in past but also in terms of where in today’s
the leather industry are.
Keywords: Culture, Tradition, Leather
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İnsanoğlu varolduğu andan itibaren sürekli olarak kendine yarar sağlayacak nesnelerin
arayışı ve bu nesneleri keşfetme çabasında olmuştur. Prehistorik dönemden itibaren kullanılan
post, kürk ve kabaca işlenmiş deriler ile insan giyim ve günlük hayattaki çeşitli eşyaları
üretebildiğine göre, deri kullanımının, insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenilebilir.
Paleolitik ve Mezolitik devirde kabaca işlenen deri, Neolitik devirde yerleşik hayata geçilince,
hayvanların evcilleştirilmesi sonucunda, bilinçli olarak işlenmeye başlanmıştır. M.Ö. III.
binde yazının icadı ile dericilik konusunda belgelere sahip olunmuştur (Yıldız, 1993).
Günümüze kadar gelebilen deri kalıntılarına, sadece Mısır gibi kuru çöl iklimine sahip
bölgeler ile soğuk iklimi sayesinde donmuş örnekler verebilen yerlerde rastlanılabilmektedir.
Bu az sayıda buluntu dışında mağara resimleri ve mezar duvarlarındaki tasvirler bizi
aydınlatmaktadır (Yıldız, 1993). Coğrafi konumu, akarsuları ve iklimi ile erken tarihlerden
itibaren ileri bir uygarlık düzeyine ulaşan Mezopotamya, M.Ö. III. binden itibaren deriyi
işlemeyi öğrenip geliştirmiştir (Sigrist, 1981).
Bugün Anadolu'yu yurt bellemiş Türkler, anayurtları Orta Asya'da deri işlemeyi
biliyor, ondan çeşitli amaçlar için yararlanıyorlardı. Orta Asya Türkleri açısından dericilik
çobanlıktan sonra ikinci meslek konumundadır. Orta Asya'nın kültür tarihinde deriden eşya,
özellikle de giysi yapımının son derece önemli olduğunu, yine derinin günlük giyimde
kullanıldığını görmekteyiz (Ögel, 2000; Esin, 2003; Usmanova, 2011).
Yine Anadolu'da, Selçuklular döneminde derinin kürk giysi biçiminde yaygın
kullanımının söz konusu olduğu bilgilerimiz arasındadır. Selçuklular döneminde deriden
yapılma kürk giysiler ipekli kumaşlar kadar önemliydiler. Bu deri, kürk giysiler toplumsal
katmanlara göre farklılıklar göstermekteydi (Anonim, 2011a)
Asya, Avrupa ve Afrika'da 600 yıldan fazla egemenlik sürmüş olan Osmanlı
İmparatorluğu döneminde deri işlemede yüksek düzeye ulaşıldığı, işlenen derilerden değişik
amaçlar için eşyalar üretildiği bilgilerimiz arasındadır.
Ülkemizde hangi müzeye gidilirse gidilsin ait olduğu dönemin işaretlerini taşıyan deri
mamulleri ile karşılaşılmaktadır. Topkapı Müzesi, Askeri Müze, Deniz Müzesi, İslam Eserleri
Müzesi başta olmak üzere ülke genelinde bir çok müze ve özel koleksiyonlar bu zengin
kültürel geçmişin ürünleriyle doludur. Başta üst giyim (ceket, etek, yelek, mont, pantolon)
olmak üzere ayak giyimine (ayakkabı, terlik, çizme, mes), saraciye eşyalar ile kitap cildinden,
ünlü Piri Reis, Ali Macar Reis gibi denizcilerimiz tarafından yapılma 16. yy. Osmanlı deniz
haritalarına, yemek kaplarından savaş aletlerine pek çok alanda deri ana madde olarak
karşımıza çıkar (Özdemir, 2007).
Günümüzde deri endüstrisi giysilik, ayakkabılık, saraciyelik ve kürklük gibi farklı
üretim teknolojilerinde ihtisaslaşma gerçekleştirmiştir. Köklü bir geçmişi olan dericilik sanatı,
ulusal kültürümüzü ve geleneklerimizi yansıtması açısından önemli bir maddi kültür
unsurudur.
Doğal görünümü ile her zaman yenilikleri takip ederek modanın önemli bir elemanı
olma özelliğini sürdüren deri ve deri mamulleri, geleneksel anlamda da hala bir çok üretimde
kendini gösterir.
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Karagöz Tasviri Yapımcılığı

Karagöz- Hacivat
Karagöz Sahnesi
Karagöz, Türk gölge oyununun tek temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu oyun,
deriden kesilmiş bir takım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışık verilerek
beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanmaktadır. Karagöz oyunundaki kişiler,
şekiller deriden yapılan tasvir, suret veya figür ismi verilen şekillerle canlandırılmaktadır
(Barışta, 1988).
Karagöz oyununun kaynağı, tarihi seyri ve Türkiye’ ye gelişi konusunda çeşitli
görüşler vardır (Aslan, 2011, And, 2003, Artun, 2009). Yavuz Sultan Selim döneminin
güvenilir kaynaklarından İbni İlyas ise, gölge oyununun Türkiye’ye XVI. yy.’ da Mısır’ dan
geldiğini ileri sürmüştür. İlk zamanlar Mısır gölge oyununun etkisi altında olan Karagöz’ün,
kesin biçimini XVII. yy.’ da aldığı ve tiplemelerin de bu dönemde ortaya çıktığı öne
sürülmektedir.
Karagöz yapımında kullanılan esas malzeme çiğ deri diye tabir edilen şeffaf halde
tabaklanmış sığır, dana ve deve derileridir. Cam deri tekniği ile tabaklanan derinin kepekle
yünleri ve kılları dökülüp yağları bıçaklarla kazındıktan sonra güneşte kurumaya bırakılır.
Tabaklamada zırnık kullanılırsa derinin sarı renk aldığı görülmüştür. Zırnık yerine kepekle
doğal tabaklanan, sonra kireç içine daldırılan derilerde ise daha beyaz bir görünüm elde edilir.
Tasvir yapımından önce bu kireçli derinin kazınması gerekir. Dünyada gölge tiyatrosu yapan
pek çok ülke, deri yerine plastik, karton veya tahta kullanırken Türkler şeffaf ve kolay işlenir
malzeme olduğu için deriyi tercih etmektedir.
Yapılacak tasvir ebatlarında deriden küçük parçalar kesilerek üzerine çizim yapılır.
Kesilen ve çizim yapılan parçayı su ile tavladıktan sonra makasla etrafı kesilir. Her bir parça
deriden ayrı ayrı kesip çıkarılır. Oynar parçalar gövde, etek, ayaklar varsa kol ve diğerleri
teker teker çıkarılır. Sonra yumuşak olduğu için tercih edilen ıhlamur kütüğü üzerinde deri
işlenmeye başlanır. Delme işlemi (Nevreganlama) çelik bıçaklarla yapılır. Nevregan denilen
özel uçlu çelik bıçaklar, bizler aracılığı ile deriye delikler açılır. Pürüzleri, çapakları kazıma
bıçağıyla kesip deri temizlenir. Açılan bu delikler tasvirlerin hatlarını belirler ve ışığın
perdeye geçmesine yardımcı olur. Baskı altında tutup düzeltilen deri bu esnada kurur. Kazıma
ve zımparalama işleminden sonra boyama aşamasına geçilir (Karabağ, 2011).
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Tasvirler için kök boya denilen doğal katkı maddeleri nar şerbeti, bal, ağaç kabukları,
ceviz kabuğu vb. bunların yanı sıra ekolin boyalar, çini mürekkebi kullanılmaktadır. Tasvirler
çift taraflı boyanıp, çini mürekkebi ile kontur çekilerek hazırlanmaktadır. Daha sonra
sopaların takılacağı delikler "çiçek zımbası" adı verilen bir aletle delinerek üstüne düğme adı
verilen deri parçası dikilerek hazırlanmaktadır. Hazırlanan parçalar birbirine "kat küt" adı
verilen ameliyat ipliği ile özel bir bağlama yöntemi kullanılarak birleştirilmektedir. Bu şekilde
üretilen tasvirler oynatıma hazırdır (Şenyer, 2011).
Çarıkçılık

Çarık Yapımı

Çarık

Çarık genellikle manda ve öküz derilerinden yapılan ilkel bir ayakkabıdır. Deri önce
gerdirilir, içi temizlenir. Tuzlanır ve şaplanır. 1-2 hafta bu şekilde bekletildikten sonra
havanın müsait olduğu bir zamanda yere çivilerle gergin bir vaziyette çakılır. Bir müddet
bekledikten sonra değişik ölçülerde kesilerek satışa sunulur.
Osmanlı'da çok yaygın olan çarıklar, renkleriyle dönemin kadınlarının medeni
durumlarının da göstergesidir. Siyah çarığı kocası ölmüş dul kadınlar, kırmızıyı evli olanlar,
turuncuyu nişanlılar, sarıyı genç kızlar, yeşili de yaşlılar giyerdi.
Eskiden çarıklar giyecek kişi tarafından bizzat yapılırdı. Günümüzde ustalar tarafından
yapılan çarıklar halk oyunları veya gösterilerde tercih edilmektedir. Ayak ölçüsünde kesilip,
kenarlarına açılan deliklerden geçirilen sırımla bağlanarak kullanılmaktadır (Anonim, 2011b).
Yemenicilik
Yemeni doğal deri ve pamuk ipliği kullanılarak üretilen topuksuz ve ortopedik bir
ayakkabı türüdür. Yemeninin tabanı manda ya da sığır derisinden, yüzü keçi derisinden, astarı
koyun derisinden, çevirmesi oğlak derisinden yapılmaktadır. Günümüzde yemeniyi daha çok
halkoyunları ekipleri ve mantar hastalıkları ile pişikten yakınanlar tercih etmektedir.
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Yemeni Örnekleri
Üretimi sırasında, toplatılan deriler ilk olarak 10-15 gün yumuşaması için kireçli suda
bekletilir. Yumuşayan şişen deriler 2-3 gün boyunca yıkanıp temizlenir. Deri üzerinde kalmış
kaba etler kazınarak, deri kuş gübresine karıştırılarak 1 gün bekletilir. Sonraki aşama
"elbeşte" dir. Deriler tetiri (sumak ağacının meyve vermeyen yaprağı) ve palamut (pelit
ağacının meyvesi) katılmış suyla dolu kuyuda ustalarca 3-4 saat çiğnenir. Elbeşteden sonra
deriler kurutularak "kazıma"ya alınır. El ile yapılan kazıma işleminden sonra deriler tekrar
elbeşteye alınır. Bu işlem üç kez tekrarlanır ve deriler açık havada kurutulur. Daha sonra
derilerin yumuşaklığını koruması için deriler iç yağı ile yağlanır. Yumuşatılan deriler yarım
saat güneşte tavlanır. Deriler son olarak kaba yerlerinin düzeltilmesi, pürüzsüz hale
getirilmesi için camla perdahlanır (Anonim, 2011c).
Bu şekilde hazırlanan derilerle imalat aşamasına geçilir. Bu tür deriler dikiş
tutmadığından elde dikilir, kesinlikle makine dikişi kullanılmaz. Hangi ürün dikilecekse ona
göre endeze ayarlanır, deriler kesilir, balmumu ile pamuk ipliği mumlanarak dikim aşamasına
geçilir. Dikilen ürünler 1 gün kalıpta bekletilir. Zahmetli ve zaman alıcı bu süreç nedeniyle
yemeni ustası ancak sınırlı sayıda üretim yapabilmektedir. Ürünler doğada bulunan 5 temel
renkteki kök boyaları ile sınırlı renkte hazırlanır. Bu renkler siyah, yeşil, sarı, turuncu ve
bordodur. Yemeniler, sahtiyanın rengine göre siyah, annabi (mor), gül şeftali adı verilen
parlak kırmızı renklerde olabilmektedir. Şekil bakımından beş çeşidi bulunmaktadır: Halebi,
Merkup, burnu sivri, kulağı uzun, eğri simli (Anonim, 2011d).
Tulum Yapımcılığı
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Çeşitli Tulum Örnekleri
Sadece Türkler’e özgü otantik çalgımız tulum çok eski bir Türk icadıdır. Oğlak
derisinden elde edilir. Tulum; nav (analık, dillik), ağızlık (dudula, lülük) ve gövde (torba)
parçalarından oluşur.
Yalnızca bu çalgıya özgü olarak fa notası bulunmamaktadır. Tulumun eldesinde
kullanılan deri de özel bir işlem metodu gerektirir. Doğal koşullarla üretildiğinde en fazla 5
sene dayansa da günümüz kimyasalları ile üretildiğinde 10 sene hatta daha uzun süre
bozulmadan kalması sağlanabilmektedir. Ses kalitesi doğrudan doğruya derinin özelliğine
bağlıdır. Tuluma doldurulan havanın sıkıştırılarak nav kısmından dışarı çıkması sağlanır. Bu
yüzden tulum çalan kişi üflemeyi kesse bile enstrüman çalmaya devam eder.
Tulum yapılırken, yünler temizlendikten sonra ayaklar son kısımlardan kesilir. Ters
çevrilip ters bağlandıktan sonra kesit bağlantısı daha iyi görünür. Ön ayaklardan birine tahta
boru- lülük arka ayaklardan birine de nav bağlanır. Böylece tulum meydana gelir. Lülükten
üfleyip tulum şişirilir. Üflenen hava geri kaçmasın diye tulumcu lülüğün ağzını dili ile kapatır.
Kendisi bu suretle nefes alabilir. (Son zamanlarda lülük ağzına konan bilye sayesinde
tulumcular türkü bile söyleyebiliyor.) Sıkışan hava mecburen, nav içinde bulunan çimon/çibu
denilen ses veren kamış borulara hücum eder ve ses çıkararak dışarı çıkar. Ekseriyetle çibular
yan yüzeylerinden 5 delikli olup bu delikler navın üst yüzüne yani tulumcunun parmaklarını
oynatacağı bölüme bir çift olarak yerleştirilir. Çimonlar, nav içinde ikiden fazla da olabilirler.
Her birinin sesi tulumcunun ustalığına göre ayarlanır (Anonim, 2011e).
Gaydaya göre çalınması daha zor olan tulum Avrupa’ya ihraç edilmektedir. En çok
tulum siparişi veren ülkeler arasında İskoçlar birinci sırada yer alır (Coşkun, 2011). Tulum
sesi İskoçya’da olduğu gibi Rize’ de de insanları sokağa dökmekte, kimine çok tiz gelen bu
ses iki toplumda benzer duygular yaratmaktadır.
Tulum Peyniri Üreticiliği
Peynirin dayanıklılığını artırmak için Türkler’ in Orta Asya’ dan günümüze kadar
uyguladıkları yöntemlerden biri de, peyniri tuluma almaktır.

Tulum Peyniri Üretiminde
Kullanılan Deriler

Tulum Peyniri
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Trakya bölgesi dışında yaygın olarak Toros yaylalarında deri tulumu öne çıkar ve aile
içi tüketime yönelik olarak hazırlanır. Yapımında tam yağlı sütün yanı sıra tereyağı
yapımından artan yağsız sütler de kullanılır. 'Tulkuk' olarak adlandırılan tulum; oğlak, süt
kuzusu, koyun veya keçi derisinden yapılır.
Tulum peyniri hemen yenilmeyen, olgunlaştırılan sert bir peynirdir. Yapımında yağlı
ya da yağsız koyun, keçi veya inek sütü kullanılır. Adı geçen sütlerle hazırlanan taze peynir
baskıdan geçirilir, tuzlanır ve tulum içine basılır. Peynir tuluma basılırken içinde hava
kalmaması için “tepki” denen sopayla sıkıştırılır. Son olarak tulumun ağzına bolca tuz konur
ve sıkıca bağlanır. Nem oranı % 75-85 olan depolarda 3-4 ay bekletilir.
Tulum peyniri besin değeri yüksek, gözeneksiz hafif keskin kokulu bir peynirdir. Deri
tulumda yapılan peynirlerin rengi, deri ile temas ettiği kısımlarda sarıdır. İçine doğru
beyazlaşır. Yapım tekniği olarak değişiklik göstermeyen tulum peynirleri çeşitli bölgelerde
farklı adlarla tanınır. Malatya’ da tomas peyniri, Erzincan’ da koyun sütünden yapılan şafak
peyniri, keçi sütünden yapılan Afyon tulumu, keçi sütünden yapılan çimi peyniri ve İzmir
tulumu en bilinenlerindendir (Anonim, 2011f).
Sonuç
Türklerin yaşamış oldukları tüm coğrafyalarda ve kurmuş oldukları tüm devletlerde
deri işlemeye verdikleri önem ortadadır. Gelişen teknolojiye Türkler de ayak uydurmuş ancak
geleneksel yöntemlerden de vazgeçilmemiştir. Doğal ürünlerin kullanım önceliği kazandığı ve
yapay olarak üretilmiş kimyasalların çeşitli zararlarından dolayı kullanımlarının en az
seviyeye indirilmeye çalışıldığı günümüzde her alanda doğal ürünlere rağbet artmaktadır.
Aynı şekilde deri endüstrisinde de benzer çalışmaların olduğu görülmektedir.
Bunun yanında kültürümüze ait birçok sanatın temelinde doğal ürünler
kullanılmaktadır. Her türlü doğal taş, toprak, hayvanlardan elde edilen ürünler her alanda
kullanım olanağı bulmuştur. Bu anlamda birçok sanatın Türkler tarafından bulunduğu ve
geliştirildiği bilinmektedir. Derinin ana madde olduğu Türk sanatları yalnızca Türkiye
müzelerinde değil yurt dışındaki birçok müzede de sergilenmekte ve hayranlık
uyandırmaktadır.
Görüldüğü gibi, deri ve deri mamulleri ülkemizin tanıtımı adına ciddi sorumluluğa
sahiptir. Yalnızca geçmişteki geleneksel üretimlerin sürdürülmesi açısından değil, günümüzde
deri sektörümüzün geldiği yer açısından da tanıtıma katkısı yadsınamaz bir gerçektir.
Bu çerçevede Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sektörle işbirliği halinde başlatılan
çalışmalar sonucunda deri, deri mamulleri ve ayakkabı sektörünün ihracatında, pazarlama ve
tanıtım yetersizliği nedeniyle yaşanan tıkanıklıkların aşılması, sektöre ihracat ve rekabetçilik
açısından yeni bir ivme kazandırılması amacıyla Deri Tanıtım Grubu oluşturulmuştur. Deri
Tanıtım Grubu, deri sektöründe Türkiye’ nin marka olarak gücünü arttırmak için etiketlerine
Türk malı ibaresi yazmak suretiyle bir kampanya başlatmıştır. İç pazar için üretilen ürünlerde
'DERİ', dış pazarlar için üretilenlerde ise içine ay ve yıldız entegre edilmiş 'LEATHER' veya
'LEDER' etiketi bulunacağı kaydedilmiştir. Etiketlerle hem gerçek deriler sahtesinden ayırt
edilecek hem de tanıtım yapılacaktır. DERİ' nin, sadece ilan ve reklam çalışmalarında değil,
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Türkiye'de üretilen konfeksiyondan ayakkabı ve saraciyeye kadar tüm deri ürünlerinde etiket
olarak da yer alacağı da belirtilmiştir (Anonim, 2011g).
Bu tür tanıtımlar desteklenmeli ve özellikle de dünyada Türkiye markasını oluşturmak
adına geçmişten günümüze kültürümüze ait tüm bilgiler vurgulanmalıdır.
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KIBRIS’TA 21 ARALIK 1963 KANLI NOEL SÜRECİNDE KIZILAY
FAALİYETLERİNE KESİTSEL BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Ulvi Keser•
Öz
16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde
kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Rumların adayı Yunanlaştırmak gayretleri nedeniyle uzun süreli
yaşamaz ve 21 Aralık 1963 günü tarihe Kanlı Noel olarak geçen Rum saldırıları sonrasında
kurulan cumhuriyet fiili olarak yıkılır. Akritas Planı çerçevesinde başlatılan Rum saldırıları
1974 yılına kadar decam edecek ve Kıbrıs Türkleri yaşadıkları toprakları terk ederek daha
güvenli bölgelerde çadır kentlerde yaşamaya mahkûm edileceklerdir. Bu çalışma kapsamında
21 Aralık 1963’ün hemen ardından adaya yönelik başlatılan Kızılay faaliyetleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kızılay, Kanlı Noel, Akritas, Kıbrıs
A PROFILE GLANCE AT RED CRESCENT ACTIVITIES IN CYPRUS
DURING 21st DECEMBER BLOODY CHRİSTMAS PERIOD
Abstract
Republic of Cyprus founded on 16th August 1960 under the guarantee of Turkey,
Greece and the United Kingdom hasn’t lasted long due to the Greek Helenization activities on
the island, and the republic has abolished because of the Greek attacks on 21st December
1963 -as widely known- in the Bloody Christmas completely. Greek attacks initiated after
Akritas Plan so as to kill all the Turkish Cypriots on the island would last up to 1974 and
Turkish Cypriots would have to flee to more secure places to live in the tent cities. This article
will focus on Turkish Red Crescent activities especially after 21st December 1963 Greek
attacks on the island.
Key Words: Red Crescent, Bloody Christmas, Akritas, Cyprus
GİRİŞ
Doğu Akdeniz’de jeopolitik önemine bağlı olarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları
arasında kilit noktadadır. Coğrafî, fiziki, kültürel, folklorik değerler göz önüne alınınca ada
Anadolu’nun bir parçasıdır.1 Ancak 1950 yılında Kıbrıs tekrar öne çıkar ve önce İngilizlere
karşı başlayan EOKA tedhişi çok geçmeden Türklere de yönelir ve ilk olarak Türkiye
Büyükelçiliği Basın Ataşeliği’ne bomba yağar.2 Olup bitenleri henüz kavrayamayan İngilizler
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
(AKAUM) Müdürü, ulvi.keser@atilim.edu.tr
1
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA). 030.01.64.394.7.
2
Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, KTKD İstanbul Bölgesi Yay., İstanbul, 1975, s. 34.
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ise ne yapacaklarını bilmez bir durumdadırlar.3 EOKA’nın tedhiş faaliyetleri artarak devam
eder. Ancak Türk tarafında bu faaliyetlerle ilgili kıpırdanmalar da başlamıştır.4 1 Nisan 1955
tarihinde başlayan ve artarak şiddetlenen olaylar karşısında Kıbrıslı Türkler de tamamen
müdafaaya yönelik olarak Karaçete, Volkan, 9 Eylül, Türk Mukavemet Teşkilatı gibi
organizasyonların içine geçerek kendilerini savunmaya çalışırlar. Kıbrıs’taki kargaşa ortamı
Zürih ve Londra anlaşmalarına kadar devam eder ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili görüşmeler
sonrasında Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin
garantörlüğünde Kıbrıs Cumhuriyeti tesis edilir.5 Ancak kurulan yeni cumhuriyet de EOKA
saldırılarını durdurmaya yetmeyecek ve 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs tarihine Kanlı Noel
olarak geçen süreçte adada yaşayan bütün Türkleri ortadan kaldırmaya yönelik Akritas Planı
devreye sokulacaktır. EOKA’nın eli kanlı liderlerinden Nikos Sampson’un6 kurduğu OPEK
(Kıbrıs Rumlarını Koruma Teşkilatı) 1961 Nisan’ında Başkan Promitheus imzasıyla
yayımladığı bir bildiriyle hem Kıbrıs Türklerine ve Türkiye’ye, hem de Kıbrıslı Rumlara
gözdağı vermeğe çalışır.7 1960–1963 yılları arasındaki 3 yıl içinde Londra ve Zürih
anlaşmalarının isabetsiz ve kendi iradesinin dışında imzalandığını tekrarlayıp duran Makarios,
Enosis hedefine ulaşabilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti’ni atlama tahtası olarak görür.
EOKA’nın bütün ileri gelenleri kilit noktalarda görevlere getirilir ve gizli silahlanmaya da hız
verilir. Makarios bunun için bu dönemde bütün gücünü Anayasanın ve özellikle Türklerle
ilgili olan 13. maddenin değiştirilmesi yönünde yoğunlaştırır. Oluşturulan Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni yıkmaya ve daha sonra ortaya çıkacak Akritas Planı8 ile adadaki bütün
Türkleri katletmeye yönelen Rumlar oluşturulan Cumhuriyetin korunmasına da müsaade
etmezler. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra faaliyetlerine son verdiği ve silahlarını
teslim ettiği açıklanan EOKA’nın ise bu silahları gerçekte teslim etmediği zaman içerisinde
pek çok vesileyle ortaya çıkacaktır. 9 Makarios'un planı Rum okullarından Rumların
kontrolündeki Kıbrıs Radyosu'na kadar bütün imkânların zorlanmasıyla devam eder. Kıbrıs
Türklerine karşı gösterilen bu kin ve nefret duygusu sıradan Rumlar için de geçerlidir.10 Bu
dönemde bütün resmi törenlerde Yunan millî marşı çalınır, Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı ile
Cumhurbaşkanı Makarios'un makam aracına da Yunan bayrağı asılır.
1959 Zürih ve Londra Anlaşmaları’ndan sonra Atina’da yayımlanmaya başlayan ve
Kıbrıs’taki EOKA mensuplarına gönderilen “Agonitis/Mücadeleci“ isimli gizli Rum
gazetesiyle ortaya çıkan ve 21 Nisan 1966'da Grivas yanlısı yayın yapan Patris gazetesinin
ana hatlarıyla yayımladığı ve EOKA liderlerinden Polikarpos Yorgacis'den Cumhurbaşkanı
Makarios'a, Nikos Sampson'dan Glafkos Klerides'e kadar birçok kişinin kanlı katliamlarından
sorumlu olduğu, adını bir IX. yüzyıl Bizans destanından alan ve bütün Kıbrıs Türklerini
topyekûn ortadan kaldırarak adayı bir Yunan adası haline getirmeyi hedefleyen Akritas Planı
uygulamaya konulur.11 Kıbrıs’ta Rumların Türklere yönelik faaliyete geçecekleri konusunda
İngilizlerin de bilgisinin bulunması sonucunda İngiliz İçişleri Bakanlığı da harekete geçer.
3

Ali Tilki ile 10 Temmuz 2003 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme
TMT Lefkoşa Sancağı Kovanbeyi Nevzat Uzunoğlu ile Girne’de 13 Temmuz 2003 tarihinde yapılan görüşme
5
BCA. 030.01.38.227.17
6
Kıbrıs Türk Milli Arşivi (KTMA), Nikos Sampson’un Anıları, Özel Bülten, s.8
7
Aydın Akkurt, Bir İhanetin Belgeseli (Dr. İhsan Ali), Akdeniz Haber Ajansı Yay., 1996, Lefkoşa, s. 22.
8
TMT Mağusa Sancağı mensubu Necmi Gençay ile 27 Temmuz 2005 tarihinde Gazi Mağusa’da yapılan
görüşme.
9
Fahir Armaoğlu, “Crisis The Cyprus Question Initiated In Turco-Greek Relations”, Revue Internationale
d’Histoire Militaire, Ankara, 1988, s. 228
10
H. Scott Gibbons, Peace Without Honour, Ankara, 1969, s. 117
Rauf R.Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları, Cilt V, Boğaziçi Yay., Temmuz 1997, İstanbul.
4
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Buna göre adada ortaya çıkan hareketlilikle ilgili olarak TMT karargâhı, bölge
komutanlıklarına direktif vererek Rumlar tarafından Türklerin haklarına yönelik meydana
gelebilecek herhangi bir harekete derhal karşı konulmasını emretmiştir.12 İngilizler bu arada
TMT mensuplarının cesaretleri sayesinde herhangi bir duruma karşı koyabilecekleri ancak
gerekirse Kıbrıs Türk Alayı’ndan da destek görebilecekleri, hatta bu konuda Türkiye’den de
yardım sağlayacakları konusundadır.13 İngilizler istedikleri türden bilgilere sahip olabilmek
için TMT karargâhına veya bölge karargâhlarına sızmak gerektiğinin bilincindedirler ancak
“çok sıkı, son derece sadık ve disiplinli” bir örgüt olarak nitelendirdikleri TMT içine sızmak
pek de kolay değildir.14 Ancak bu konuda Rumlar planlarını çok daha önceden
hazırlamışlardır.15 Türk bölgesine geçmeye çalışan ve Kıbrıslı Türkleri taciz etmeye yönelik
girişimlerde bulunan EOKA’cıların hareketleri TMT tarafından da yakından takip
edilmektedir.16 Türkleri toptan yok etmek için İçişleri Bakanı Yorgacis tarafından
silahlandırılan eski EOKA’cıların Türklere acımasız davranışlarda bulunması, daha sonra da
yollara barikatlar kurarak Türk motosikletlileri durdurmaları ve dayak ve küfürle kimliklerini
göstermelerini istemeleriyle yükselen tansiyon 21 Aralık 1963 Cuma günü 02.00’de iyice
yükselir.17
Rumların bütün tahriklerine rağmen Türkiye ise sorunu hukuki yollardan çözebilmek
için uğraşmaktadır; ancak bütün bu gayretler sonuçsuz kalacaktır.18 21 Aralık 1963
katliamından bir gün sonra da polis araçlarıyla Rum polisler Lefkoşa Türk Lisesi
öğrencilerinin üzerlerine ateş açarlar. Aynı gece saat 22.30 civarında Lefkoşa’da toplanan
Rum polis ekipleri Girne yolu üzerinde bulunan Aspava Bar bölgesinde pusu kurarak Türkleri
katletmeye devam ederler.19 23 Aralık 1963 Pazartesi günü de çarpışmalar bütün şiddetiyle
devam eder. Aynı gün Devlet Hastanesi’nde bulunan 6 yaralı Türk’e kan verilmesi reddedilir.
O günün bilançosu 12 Türk ölü, 50 Türk yaralı, 14’ü polis olmak üzere Girne’de kaçırılan 18
kişidir.20 Lefkoşa'nın Türk bölgesine 6 saat içerisinde gireceklerini ve “Türkler meselesini”
kan ve şiddetle çözeceklerini düşünen21 Rumlar Kıbrıs'ta konuşlandırılan Yunan Alayı'ndan
da destek almalarına rağmen bunu başaramazlar. Sadece Küçük Kaymaklı bölgesinde
Rumlara destek olarak 1000 kişilik Yunan askerinin geldiği22, Ledra Palas Oteli'nden Türklere
ateş açılan silahların 7.7 piyade tüfeği, 9 mm. Sten, 9 mm. Beratta ve 9 mm. Sterlin otomatik
tabanca, M-l piyade tüfeği, Vikers makineli tüfek, Jungle piyade tüfeği olduğu göz önüne
alınırsa Türk direnişi daha iyi anlaşılır. Küçük Kaymaklıda Türklerin elinde ise Birinci Dünya
Savaşı’ndan kalmış silahlar yanında 6 tüfek, 5 Sten, bir tanesi bozuk olmak üzere 2 Bren hafif
makineli tüfek, birkaç tabanca ve çok az cephane vardır.23 EOKA’cıların başında ise
Yunanistan’da darbe girişiminde bulunan General Kizikis vardır ve NATO silahlarıyla
teçhizatlanmış Rumlara emir komuta etmektedir. 24 Aralık 1963 günü TBMM’de konuyla
12

FO.371/168967-XC14311.
A. g. a.
14
FO.371/168967-XC14311.
15
Zafer, 24 Şubat 1967.
16
KTMA, TMT Arşivi. Dosya. No. 1188/37 ve 298/007.
17
BCA.030.01.64.394.29.
18
BCA.030.01.64.394.29.
19
Güvenlik Kuvvetleri Dergisi Özel Ek, ”TMT’de Sancaklar”, Lefkoşa, Kasım 1993, Sayı 21, s. 2
20
Derviş Manizade, a. g. e, s. 140.
21
Fahir Armaoğlu, “Kıbrıs’ta Kanlı Noel ve Amerika”, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, Ankara, 1991,
s. 263.
22
Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, a. g. e., s. 3.
23
H. Scott Gibbons, a. g. e, s. 10. Pierre Oberling, a. g. e., s. 89.
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ilgili bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı F. Cemal Erkin ise konuyla ilgili olarak şunları
söyler;24
“Teşhisimiz, olayların mürettip olduğu ve hukuki alanda başarı elde
edemeyeceklerini anlayan Kıbrıs Rumlarının işi bu defa fiili tecavüze dökerek Kıbrıs
Türklerini ve Türkiye’yi tahrik edip mukabil harekete sevk etmeyi gözettikleri
merkezindedir.”
KUMSAL KATLİAMI
24 Aralık Salı günü de Rumların saldırıları bütün şiddetiyle devam eder. Kumsal
bölgesinin ölü bölge olarak düşünülerek savunmasız bırakılması üzerine, burada yaşayan
Avrağami isimli Ermeni asıllı bir Rum’un bu bölgede Türk direnişi olmadığını Rumlara haber
vermesiyle Rum saldırıları bu bölgede de başlar. Terezepulos isimli bir Yunan subayının
komutasındaki 150’den fazla Rum bölgede bulunan Severis Un Fabrikası’ndaki Rumların ateş
desteğiyle Kumsal bölgesine gelir ve Lefkoşa’nın Kumsal semtinde İrfan Bey Sokak, 2
numarada oturmakta olan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı doktoru Binbaşı Nihat İlhan’ın 37
yaşındaki eşi Mürüvet, çocukları 6 yaşındaki Murat, 5 yaşındaki Kutsi ve henüz 10 aylık olan
Hakan saklandıkları küvetin içinde Rumlar tarafından katledilirler.25 ABD görevi sonrasında
20 Mart 1963 tarihinde Kıbrıs’ta göreve başlayan ve bu görevi 28 Aralık 1963 günü 9 ay 10
gün gibi son derece kısa bir sürede ve beklenmedik bir şekilde sona eren Binbaşı Nihat İlhan
ise katliam yaşanırken birliğinde görevdedir.26 Özellikle Küçük Kaymaklı ve Gönyeli
civarında çarpışmalar devam ettiğinden hastaneye devamlı yaralı getirilmektedir. Hayatında
otobüs kullanmamış olan Binbaşı Nihat İlhan hiç yardımcı olacak kimse bulamayınca
hastanedekileri ve ameliyat malzemelerini çatışmaların ortasında kalan Kaymaklı’dan
götürmek için direksiyona geçer ve otobüsle Gönyeli’deki hastaneye dönüştürülen okula gelir.
Bu arada imkânsızlıklar içinde kalmış Kıbrıslı Türk bir hemşire de yaralı birisini
Kaymaklı’dan Gönyeli’ye kadar sırtında taşıyarak getirir ve onun ameliyatına da girer.27
Tarihe ‘Kumsal Katliamı’ olarak geçen ve ‘tek suçları babalarının bir Türk subayı olması olan
masum çocukların Rumlar tarafından katledildiği’28 bu olayın gerçekleştiği ev daha sonra evin
sahibi Hasan Yusuf Kudum tarafından ‘Barbarlık Müzesi’ haline getirilir. Öte yandan Nikos
Sampson taraftarları ve KKTC’de yaşayan bazı kişiler tarafından yıllar sonra bu katliamı
Türklerin yaptığı ve Rumlara karşı bir tahrik unsuru olarak kullanılmak istendiği şeklinde bazı
iddialar ileri sürülür.29
Bu arada aynı bölgede yaralanmış olan TMT’ciler derhal Dr. Necdet Ünel’in Adiloğlu
Kliniği'ne sevk edilir. Saldırıların gittikçe yoğunlaşması, dünyanın bütün bu olup bitenlerden
habersiz olması ve yardım gelmemesi üzerine dünya kamuoyuna bilgi akışını sağlamak üzere
yeni yollar aranır. TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin teleksi aracılığıyla bilgi ve belge göndermek
yeterli olmadığından ilk etapta tedavilerinin yapılabilmesi için Ankara'ya gönderilmesi
kararlaştırılan 28 yaralının 28 Aralık 1963 tarihinde gidecek olması belgelerin yaralıların
aracılığıyla ulaştırılması fikrini gündeme getirir. Bu konuyla ilgili ilk fikir Türkiye'ye önemli
belgelerin yaralıların sargı bezleri arasında ulaştırılması şeklindedir ve Dr. Necdet Ünel’in
düşüncesi hemen onay görür. Türk uçaklarının Lefkoşa’daki uluslararası havaalanına
inişlerine müsaade etmeyen Rumlar Ankara’dan tıbbi yardım getiren bir uçağın Kızılhaç’ın
24

Süleyman Kocabaş, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul, 1988, s. 185
Daily Mail, 28 Aralık 1963.
26
Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan’la 13 Aralık 2005 günü Ankara’da yapılan görüşme.
27
Adı geçen görüşme.
28
Daily Telegraph, 15 Şubat 1964
29
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile 8 Temmuz 2003’de Lefkoşa’da yapılan görüşme
25
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kontrolünde olmak şartıyla yaralılarla beraber adadan ayrılmasına izi verirler. Uçakla adadan
çıkarılacaklar arasında Ankara Vali Muavini de bulunmaktadır. Bu fırsat çok iyi
değerlendirilir ve Dr. Kaya Bekiroğlu, Dr. Naim Adiloğlu, Dr. Ezel Örfi, Dr. Şemsi Kazım,
Dr. Osman ve Kimyager Cahit Rüstem söz konusu yaralıları ameliyathaneye alırlar. Böylece
28 Aralık 1963 tarihinde Kızılay aracılığıyla 3 Rum, 3 İngiliz, 3 Türk subayın gözetiminde
Lefkoşa'dan Ankara'ya gönderilecek yaralılardan Yılmaz Bora, Vural Cevdet ve İbrahim
Davulcunun sargı bezlerinin arasına gizli belgeler özenle yerleştirilir. Bu yaralı kafilesinde
Yılmaz Mehmet, Vural Cevdet, Mustafa Ahmet, Cemal İbrahim, Enver Ferhat, Mehmet
Şükrü, Burhan Garip, Erdem Esenyel, Hasan Mustafa, İbrahim Mustafa, Yusuf Salih, Salahi
Salih, Nevzat Molla Mehmet ve Çetin Salih de bulunmaktadır.30
Türkiye'den gelen askerî bir uçakla Ankara’ya sevk edilen bütün vücutları alçıya
alınmış sözde ağır yaralılar Kıbrıs'tan belge ve fotoğraflar getirdiklerini ilk defa Başbakan
İsmet İnönü ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural'a açıklarlar. Bu arada
hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar Kıbrıs’a dönmek isteyen yaralılarla
ilgili olarak Kıbrıs adasında Rumlar tarafından çıkarılması muhtemel zorluklar konusunda
öncelikle bir araştırma yapılır ve ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından “…Beş Kıbrıslı
yaralının Kıbrıs’a döneceklerinin, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için BM
Kumandanlığı nezdinde teşebbüste bulunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı muavinliğine
bildirildiği ifade edilmekte ve muteber pasaport hamili olmamaları bahanesiyle bundan
evvelki yaralı kafilesinin gelişinde Rumların çıkardığı müşküllerin tekerrürüne meydan
vermemek bakımından bahsi geçen şahısların muteber pasaportla Kıbrıs’a gelmelerinin
sağlanması…”31 denilir. Kızılay tarafından ikinci grup olarak Kıbrıs’a gönderilecek olan
hastalar listesinde N. Ahmet, Nemci Süleyman, Ayşe Halil, Növber Ali ve Işın İbrahim de
bulunmaktadır. Gidemeyecekler listesinde ise Hacettepe Hastanesi’nde tekrar tetkikten
geçecek Hüseyin Halil Salih, siyasi nedenlerle adaya gidemeyen Kemal Hıfzı ve Mersin’de
Günaydın Oteli’nde kendi parasıyla kalmakta olan H. Yusuf Gudum da bulunmaktadır.32
Yılmaz Mehmet, Vural Cevdet, Mustafa Ahmet, Cemal İbrahim, Enver Ferhat, Mehmet
Şükrü, Burhan Garip, Erdem Esenyel, Hasan Mustafa, İbrahim Mustafa, Yusuf Salih, Salahi
Salih, Nevzat Molla Mehmet ve Çetin Salih’ten oluşan yaralı kafilesi 29 Ocak 1964 günü
BEA uçağı ile Kıbrıs’a döner. 28 Aralık 1963 tarihinde başlayan sargı bezleri içerisinde belge
ve fotoğraf gönderme işlemi daha sonra da devam eder. Türkiye’ye tedaviye gönderilen
yaralıların hemen hepsinin bacağı, kolu, beli doktorlar tarafından alçıya alınır. Bu esnada
Türkiye'ye ulaştırılması istenilen belgelerle fotoğraflar da özel zarflar içinde sargıların
altlarına yerleştirilir ve İngiliz askerî araçlarıyla Rum havaalanına getirilen yaralılar buradan
Türkiye'ye gönderilir.33 Kumsal bölgesindeki Rum saldırısında ağır yaralanarak Türkiye’ye
getirilen Ayşe Halil, Nevber Ali ve kızı Işın İbrahim’le ilgili olarak Ankara’da derhal ilk
müdahale yapılır ve yaralılar hastaneye kaldırılırlar. Söz konusu yaralıları merak edenler
arasında Avustralya’nın Victoria bölgesinde yaşamakta olan Ayşe Halil ve Nevber Ali’nin
kardeşleri Nevzat Mustafa da bulunmaktadır ve konuyla ilgili olarak Kızılay Genel Merkezine
bir mektup göndererek bilgi talep eder.34 Rumların ada sathında bulunan Türk yerleşim

30

KGMA. K. 4634, D.1964–65. 9/4a.
KGMA. K. 4634, D.1964–65, 9/4.
32
KGMA. K. 4634, D.1964–65, 9/4 Türkiye Kızılay Genel Başkanlığı Kıbrıs’a Yardım Dosyası.
33
M. Said Arif Terzioğlu, ”Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Kızılay Derneği”, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Lefkoşa,
Kasım 1988, Sayı 6, s. 20
34
KGMA. K. 4634, D.1964–65, 9/4 Nevzat Mustafa tarafından Kızılay’a gönderilen mektup.
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merkezlerine ve Türk köylerine saldırıları korku salma amacını çoktan geride bırakıp
vahşiyane bir hâl alır. Bu saldırıların en acısı hastanedeki Türk hastaların katledilmesidir.35
21 ARALIK 1963 SONRASI KIBRIS’A YARDIM FAALİYETLERİ
21 Aralık 1963 sonrasında ilk etapta Kıbrıs Türk Cemaati Başkanlığına ulaştırılan
bilgilere göre Lefkoşa içindeki 14 merkeze 2.109 kişi, Lefkoşa’da yakınlarının yanına
sığınmak zorunda kalan 3.800 kişi, Lefkoşa ve Kaymaklı’dan kaçarak Hamitmandres’e
sığınanlar 4.200 kişi, Gönyeli’ye sığınanlar ise 400 kişi olmuştur. Ayrıca Fota’ya 485,
Ağırdağ’a 100 ve Ayakebir köyüne de toplam 670 Kıbrıslı Türk sığınmak zorunda kalır.36 21
Aralık 1963 günü Lefkoşa'nın Tahtakale bölgesinde Rumların saldırısıyla başlayan olaylar
üzerine Türkiye Kızılay Derneği derhal harekete geçerek Türk Hava Kuvvetlerine ait üç
uçakla 25 Aralık 1963'de Ankara'dan Kıbrıs'a yiyecek, giyecek, ilk yardım malzemeleri, çadır
ve battaniyeler, 500 şişe kan ve ihtiyaç duyulan sağlık personelini sevk eder.37 Aralık 1963’te
ilk etapta 22 Türk köyünün sakinleri saldırılara hedef olduklarından köylerini derhal terk
ederek başka yerlere göç ederler.38 Göçmenlerin barınma, giyecek, yiyecek ve sağlık
sorunlarının çözümü maksadıyla TCM (TCM) Başkanı Rauf Denktaş tarafından Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçisi Mazhar Özkol’a da müracaat edilir.39 Rum saldırılarının adada artarak
devam etmesinin ardından derhal harekete geçen Kızılay Genel Müdürlüğü ilk etapta yurdun
dört bir yanındaki toplam 620 şubesine gönderdiği bir mesajla Kıbrıs’a Yardım Komitesi
kurulduğunu ve yapılacak yardımların nasıl düzenleneceğiyle ilgili ön bilgi verir.40
Aynı konuyla ilgili olarak Kızılay Genel Başkanı Dr. Fikret Pamir de yaptığı radyo
konuşmasında Kıbrıs’ta olup bitenler hakkında bilgi verir ve “Medeni bir âlemin gözleri
önünde cereyan eden Kıbrıs hadiseleri ve bu hadiselerin feci neticelerinin başlamasından bu
yana bir ay geçti. Bir yandan temsil ettiği insanlık ideallerinin hilalleşmiş adı, diğer yönden
mensup olduğu milletin kara günler dostu Kızılay’ın Türk ulusunu kan ve gözyaşlarına
bulanmış yeşil adalı kardeşlerinin yardımına çağırmasından beri de 20 gün. Bu 20 gün
vatandaşlarımızın asil milletime has hamiyet yarışması, Kızılay’ın minnetle anılacak
hizmetlerine vesile oldu. Şimdi o hamiyetin sahiplerine bu hizmetin vasıtası Kızılay olarak
dişten tırnaktan arttırılıp verilenlerin hesabını vermeye çalışacağım. Kızılay Derneği, 22
Aralık kanlı tarihinden bu yana milli statüsü ve Uluslararası Cenevre Sözleşmelerinden aldığı
hak ve mesuliyet duygusu sınırları içinde her türlü imkânını kullanmış, eşinden yavrusundan
olmuş, evinden yuvasından edilmiş Kıbrıslı kardeşlerimizin yardımına koşmuştur… Haklı
davranış ve insani oluştan gayri hiçbir engele iltifat etmeyen derneğimiz bir yönden mahalli
otoritelerin beklenilenden farklı olmayan mukavemetleri, diğer yönde insanlık hizmetinde 100
yıllık bir tarihi birlikte kutladığımız uluslararası kuruluşların akla sığmaz davranışlarını esefle
izlemiş, yerinde teşebbüslerle başarıya ulaşmasını bilmiştir. Kızılay hizmette Kıbrıs
felaketzedelerinin yanında ve yardımındadır. Bu vesileyle Kızılay vasıtasıyla ulaştırmaya
çalıştığınız her kuruş ve her lokmanın hesabını vermeye devamda şeref duyacağımız 96 yıllık
hizmetlerle dolu tarihimizin tek dayanağı aziz Türk milletine Türkiye Kızılay Derneği adına

35

Pierre Oberling, Kıbrıs Faciası, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara,1990,s. 7
Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları, I. Cilt, Boğaziçi Yay., İstanbul, Kasım 1996, s. 6.
37
M. Said Arif Terzioğlu, ”Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Kızılay Derneği”, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, Lefkoşa,
Kasım 1988, Sayı 6, s. 20
38
Pierre Oberling, Bellapais’e Giden Yol, Ankara, 1987, s.80
39
Rauf R. Denktaş, a. g. e., s. 8-9.
40
KGMA. K.4710, Z.6183, D.1964/9–4 Dışişleri Bakanlığından Alınan Mesajlar Dosyası
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minnet ve şükranlarımızı bir kere daha arz ederiz.”41 açıklamasında bulunur. Bunun hemen
ardından Kıbrıs adasında Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı adına görev yapmak üzere
Cenevre’den görevlendirilen bir başka Kızılhaç yetkilisi olan Bay Albert de Cocatrix de adada
göreve başlar. Albert de Cocatrix aynı zamanda Uluslararası İzleme/Soruşturma Servisi
(International Tracing Service)’nde de görevlidir ve adaya geldikten sonra kurulacak bu büro
vasıtasıyla kayıp oldu tahmin edilen kimselerin bulunması veya savaşan taraflarca tutuldukları
düşünülen insanların tespit edilmesi görevi kendisine verilmiştir.42 Daha sonra bu iki kişilik
Kızılhaç heyetine takviye olarak adadaki yöneticilerin, iki toplum temsilcilerinin ve mahalli
Kızılhaç görevlilerinin onayıyla çatışmaların diğer kurbanları ve evlerinden olmuş insanlara
yardım etmek üzere Jean Pierre Schoenholzer ve Pierre Vibert de dâhil olacaktır.43 Kıbrıs’ta
yaşanan olaylarla ilgili olarak resmi temaslarda bulunmak ve dünya kamuoyuyla görüş
alışverişinde bulunmak üzere Kızılay Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Nusret Akarsu da
Cenevre’ye gider.44 Aynı günlerde Türkiye’de bulunan Rauf R. Denktaş da Kızılay Genel
Başkanlığını ziyaret eder ve Kızılay yardımlarının başlamasıyla ilgili TRT radyolarına bir
demeç verir.45 Ayrıca Kızılay Genel Merkezi tarafından Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı ve
Kızılhaç Dernekleri Lig’i Sekreterliğine de bir mesaj gönderilerek Kıbrıs’ta yaşanılanlar
karşısında duyarlı olunması ve yardım elinin uzatılması istenir.46 Kızılay Genel Başkanlığı bir
yandan yurtiçinde Kıbrıs’a yönelik faaliyetlerini aynı hızla ve planlandığı şekilde devam
ettirirken bir yandan da yurtdışında uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla bu çabalarına
devam eder. Aynı girişimler Kıbrıs’taki İngiliz resmi yetkilileri vasıtasıyla da yapılır ve 31
Aralık 1963 günü itibarıyla Kızılay Genel Başkanı imzasıyla gönderilen yazıda “Destek
vaadinde bulunduğunuz ve sağlık faaliyetlerine devam etmesi bağlamında garanti verdiğiniz
seyyar hastanemiz Kıbrıs’a gönderilmiştir. Söz konusu bu seyyar hastanenin hizmet vereceği
bölgeye taşınabilmesi için gerekli bütün araçları ve yardımı vermenizi rica ederiz. Bu yardım
ve desteğin sizin ulusal geleneğiniz ve görev aşkınızın bir sonucu olarak ortaya çıkacağından
eminiz. İnsani yardım görevlerinizin başarılmasında size gönülden başarılar temenni
ederiz.”47 denilir.
Bu dönemde 500 kapasiteli Kızılay İlk Yardım Hastanesi halen TC Lefkoşa
Büyükelçiliği'nin bulunduğu yerde geçici çadırlarda hizmet vermeye başlar. Daha sonra da
Kız Enstitüsü’nün kapısı ve penceresi olmayan inşa halindeki binasına taşınır. Takip eden
günlerde eski tütün fabrikasının düzenlenmesiyle de Lefkoşa Türk Genel Hastanesi ortaya
çıkar. Kızılay, 21 Aralık 1963’te Rum saldırılarının tekrar başlamasıyla beraber 6 gemilik
yardım malzemesini de TCM aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Kıbrıs’a
gönderir. Bu yardım malzemelerinden önce adaya sevk edilenler ise 24 Aralık 1963 tarihinde,
yani Kanlı Noel olarak adlandırılan günden hemen bir gün sonra THY uçakları ile 96.980
41

KGMA. Kızılay Genel Başkanı Dr. Fikret Pamir’in 23 Ocak 1964 tarihinde Ankara Radyosu’nda yaptığı
konuşma.
42
KGMA. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından 17 Ocak 1964 tarihinde yayımlanan 785b sayılı basın
bülteni.
43
KGMA. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından 17 Ocak 1964 tarihinde yayımlanan 785b sayılı basın
bülteni.
44
KGMA. Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Fikret Pamir tarafından 6 Şubat 1964 tarihinde Cenevre
Başkonsolosu Sadun Terem’e gönderilen 4588 sayılı yazı.
45
KGMA. Rauf R. Denktaş tarafından 25 Mart 1964 tarihinde TRT’ye yapılan açıklama
46
KGMA. Kızılay adına Dr. Fikret Pamir imzasıyla Milletlerarası Kızılhaç Komitesi Başkanlığına ve Kızılhaç
Dernekleri Ligi Genel Sekreterliğine gönderilen 6 Ocak 1964 tarihli, 362 ve 363 sayılı yazı.
47
KGMA. Kızılay Genel Başkanlığı tarafından 31 Aralık 1963 günü Kıbrıs’taki İngiliz idaresine yazılan resmi
yazı.
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liralık malzeme, gıda yardımı, ilaç, pansuman malzemesi sevk edilir. Adadaki İngiliz
makamlarının da onay vermesi sonrasında gönderilen bu ilk yardım paketinde 50 şişe kan ile
35 şişe plazma ve yeteri sayıda kan verme donanımı da bulunmaktadır. İngilizlerle yapılan
görüşmeler sonrasında adada acil durumlarda müdahale etmek üzere bir hastane kurulması da
söz konusu olduğundan bu konuyla ilgili altyapı çalışmaları da derhal tamamlanır. Ayrıca
Kıbrıs’ta Rum saldırıları sonucunda yaralanmış olan sivil halka müdahale edebilmek ve
Türkiye’ye nakledebilmek için bir doktor ve iki hemşire görevlendirilir ve 26 Aralık 1963
günü İngilizlere ait askeri üslere inmek üzere havalanan üç askeri uçakla 47.313 lira
değerinde ilaç, pansuman malzemesi, giyecek ve battaniye adaya gönderilir. Aynı uçaklarla
Ankara’ya getirilen hasta ve yaralı Türklerin hastanelere sevk edilmeleri, giyecek
ihtiyaçlarının karşılanması ve iyileşmelerini müteakip tekrar adaya gönderilmeleri de Kızılay
aracılığıyla gerçekleştirilir. Kızılay özellikle Aralık 1963 döneminin son günlerinde o kadar
hızlı ve programlı bir çalışma içine girer ki Kıbrıs’ta acil hasta ve yaralıların ihtiyaç duyduğu
ancak piyasadan o an temini pek de mümkün görülmeyen pek çok sağlık malzemesi acil
durumlarda kullanılmak üzere Ankara’da hazır bekletilen 500 yataklı acil harp hastanesi
kadrosundan alınarak temin edilir ve Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş kapasiteleri de
göz önüne alınarak bütün yardım malzemeleri adaya derhal sevk edilir. Kızılay’ın Lefkoşa’da
açılacak sahra hastanesi için görevlendirdiği 5 doktor, 4 teknisyen, 10 hemşireden oluşan 19
kişilik personeli ve sahra hastanesinin bütün malzemeleri de 31 Aralık 1963 günü adaya üç
askeri uçakla sevk edilir.
Kıbrıs Türk Toplumunun İaşe ve Mali Durumu
21 Aralık 1963 Rum saldırılarının hemen ardından Kıbrıs Türklerine yönelik yardım
faaliyetlerini çok geniş çaplı olarak başlatan Kızılay bir yandan uluslararası yardım
kuruluşlarıyla irtibata geçerken bir yandan da Türkiye’deki dinamikleri harekete geçirmekte,
başlattığı yardım kampanyalarıyla Türk insanını da gerek ülke içinde gerekse yurtdışında
olsunlar bütün bu seferberliğin içine sokmanın yollarını aramaktadır. Kızılay tarafından
bugünlerde en çok muhabere halinde olunan kurumlar ise başta Dışişleri Bakanlığı olmak
üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği olacaktır. Aynı günlerde bizzat Kızılay tarafından
Adnan Öztrak’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği hazırlatılan Kıbrıs’la ilgili raporda ise
1963 sonrası süreçte Kıbrıs Türklerinin durumu ayrıntılarıyla irdelenir ve Kıbrıs Türk
cemaatinin çarpışmalar, göç edenler, Türk Genel Hastanesi’nde yatanlar, şehit ve kayıp
aileleri olarak A Grubu, sayısı her gün değişen mahsur köylerde toplanan göçmenler olarak B
Grubu ve işsizler ve parasızlar olarak da D Grubu olarak kategorize edildiği belirtilir. Öte
yandan 7 Ocak 1964 tarihinde Rumlarla imzalanan “Hareket ve Münakale Antlaşması” ise
gerek Kıbrıs Türk toplumuna Kızılay vasıtasıyla gönderilen yardım malzemelerinin
zamanında, eksiksiz ve güvenli bir şekilde ulaşmasını gerekse Türk toplumunun gıda
ihtiyacının en azından bir kısmının ada içerisinden sağlanmasını kolaylaştıracak ve bu
noktada ortaya çıkacak güçlükleri ortadan kaldıracak bir amaç taşımaktadır. Yapılan
antlaşmaya rağmen Kıbrıs Rumlarının buna bağlı ve sadık kalmadığı ve saldırılarla Kıbrıs
Türk toplumunu sindirmeye gayret ettiği ve Rum saldırılarının neredeyse 1974’e kadar geldiği
bilinmektedir. Durum böyle olunca da her ne kadar bir antlaşma imzalanmış olsa da
Kızılay’ın Kıbrıs’ta bulunan temsilcileri ve Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından da kabul gören
husus ise Kıbrıs Türk toplumunun gıda ihtiyaçlarıyla ilgili olarak bir stok yapılması ve
Kızılay yardım malzemelerinin adaya gemilerle sevk edilmesinin ardından Lefkoşa’nın
güvenli bölgelerinde stoklanması yönündedir. Toplantıya katılanlar tarafından üzerinde
uzlaşmaya varılan bir başka nokta ise yapılacak olan yardımların daha ziyade ve incelikle
olaylar nedeniyle köylerini ve evlerini terk eden ve göçmen durumuna düşen ailelere öncelik
8
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verilmesi yönündedir. Gıda yardımı yanında Kıbrıs Türk toplumu tarafından acil ihtiyaç
duyulan şeyler arasında tıbbi malzeme ve giyecek de bulunmaktadır. Öte yandan olayların
başlamasının ardından maaş alamaz duruma gelen Türk memurların durumları da söz konusu
çalışanların bir müddet daha maaş alamayacakları ihtimaliyle birleşince üzerinde durulması
gereken hususlar arasındadır. Aynı rapora göre TCM’nin 1964 mali yılı bütçesiyle yatırımlar
dışında elinde bulundurduğu hizmetlerin mali portresi toplam 886.000 Sterlin olarak
belirlenmiştir. Bu meblağın 700.000 Sterlin gibi büyük bir kısmı ise başta öğretmenler olmak
üzere memur maaşlarına harcanmaktadır. TCM’nin 845 öğretmen ve 124 memur kadrosu,
ayrıca 30 da Cemaat Meclisi üyesi bulunmaktadır.
Kızılay tarafından çok geniş kapsamlı olarak Kıbrıs Türklerine yönelik yardım
faaliyetlerinin 21 Aralık 1963 tarihinin hemen sonrasında başlamasıyla birlikte Türkiye’de,
Kıbrıs’ta ve farklı ülkelerde bu konuyla ilgili girişimlerde bulunulur. Kıbrıs Türklerine
yapılacak yardımlarla ilgili olarak Adana ve Mersin’de gıda maddeleri konusunda çalışacak
iki ayrı satın alma komisyonu oluşturulur. Hemen ardından Adana, Mersin, Gazi Antep ve
İskenderun’dan temin edilen 147.50 ton gıda maddesiyle Kızılay Genel Merkezi tarafından
gönderilen çeşitli yardım maddeleri ve ayrıca Konya’dan gelen 150 ton un Erdek ve Silivri
isimli iki askeri gemiyle 12 Ocak 1964 tarihinde Mersin’den hareket ederek 13 Ocak 1964
günü Mağusa’da Kıbrıs’ta görev yapmakta olan Kızılay heyetine Kıbrıs Büyükelçisi Mazhar
Özkul ve Büyükelçilik Müsteşarı Nejat Uçtum nezaretinde ve çok geniş bir halk katılımı, çok
sayıda yerli ve yabancı gazeteci, film yapımcısı ve televizyon muhabirinin katılımıyla Kızılay
Müfettişi Nuri Aydıngöz tarafından teslim edilir.48 Bu kapsamda TCM Başkanı Rauf R.
Denktaş ve hükümet komiseri ile yapılan görüşmelerde Kızılay’dan adanın muhtelif
köylerinden can ve mal emniyeti kalmadığı için göçmek zorunda kalan yaklaşık 16.000
köylünün Lefkoşa’daki cami ve okullara yerleştirildikleri ve göçün halen devam ettiği göz
önüne alınarak bunların ve halen mahsur durumdaki köylülerin bütün ihtiyaçlarını karşılamak
üzere un, bulgur, pirinç, mercimek, iç bakla, margarin, zeytinyağı, şeker, börülce, kuru
fasulye, sabun, makarna, 5.000 adet battaniye ve 400 adet de mahruti çadır talep edilir. 49
Ayrıca bu yardım kampanyası kapsamında 31 Aralık 1964 tarihine kadar Kızılay
şubelerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlardan, özel teşekküllerden, yurtiçinde ve yurtdışında
yaşayan Türk vatandaşlarından Kızılay kayıtlarında 250 föye işlenmiş vaziyette ve toplam
12.500 kalem olmak üzere 17.914.965.10 lira yardım toplanmıştır. Bütün faaliyetlerinde son
derece hassas ve her türlü dedikodu ve yanlış anlamaları önleyecek bir itina çerçevesinde
faaliyette bulunan ve örneğin “masraflar en ufak teferruatına varıncaya kadar tadat edilmiş ve
hazırlanan cetvel”50 ilişikte sunulmuştur denilen kontrollerde olduğu üzere Kızılay Genel
Başkanlığı bu kadar geniş ve yoğun bir hesabı tek tek tetkikinin zaman itibarıyla kısıtlı olması
nedeniyle bu kontrollerini sondajlama usulüyle gerçekleştirir ve hesap defterlerini mukayese
etmek suretiyle kayıt altına alır.51
Kızılay tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik yardım girişimleri ilk defa 23 Aralık 1963
tarihinde ve 175 sayılı kararla alınmıştır. Buna göre Kıbrıs’tan talep edilen 0 grubu kan,
ayrıca 50 şişe plazma, transfüzyon takımı, 100 kişiye yetecek kadar kırık ve çıkık tespit
malzemesi, 500 kişilik sağlık malzemesi ve ilacın derhal Etimesgut Merkez Deposu ve kan
merkezinden temin edilmesi, temin edilemeyenlerin de acilen satın alınması
48

KGMA. K–4637.1964.9–4. Kıbrıs’a Gıda ve Yardım Dosyası
KGMA. K–4637.1964.9–4. Kıbrıs’a Gıda ve Yardım Dosyası
50
KGMA. K–4649.1965.9–4/1 1964–1965 Yılı Kızılay Kıbrıs Raporları Dosyası
51
A.g.a.
49
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kararlaştırılmıştır.52 14 Ocak 1964 tarihli ve 184 sayılı karar ise Kıbrıs’ta yaşanmakta
olayların ardından adaya giden ve bizzat yerinde incelemelerde bulunan Genel Sekreter
Adnan Öztrak’ın konuyla ilgili hazırladığı raporun okunması ve tartışılmasının ardından
dikkate alınır ve Kızılay’ın Kıbrıs’ta yaşananlar konusunda uzun vadeli ve son derece uzak
görülü çalıştığının açık bir kanıtı gibidir ve yaşanan hadiseler ve özellikle de göçler nedeniyle
25.000 kişinin 100 günlük iaşe, giyecek ve barınma ihtiyaçları için acilen bir program
hazırlanması ve hazırlanacak bu programa göre gereken ihtiyaç maddelerine öncelik vermek
suretiyle bunların partiler halinde satın alınarak Kıbrıs adasına sevk edilmesine, ayrıca Kıbrıs
TCM tarafından Kızılay yardımlarının ulaşmaya başlamasından önce Kıbrıs’ta Türk
piyasasında borçlanma suretiyle yapılan sıhhi ve tıbbi malzeme alışverişi tutarı olan 4.996
Sterlinlik hesabın kapatılabilmesi amacıyla Kıbrıs TCM’ne 4.996 Sterlin, aynı şekilde zaruri
hallerde ihtiyaçların acilen karşılanabilmesi maksadıyla da Kıbrıs Türk Sefareti’ne de 1.004
Sterlin gönderilmesi kararlaştırılır. Aynı karar doğrultusunda Kıbrıs Türk Hekimler Birliği
tarafından Lefkoşa’da ve şartların uygunluğu ve imkân olması durumunda muhtemelen
Mağusa, Limasol ve Larnaka’da da açılması yönündeki talepler doğrultusunda her türlü tıbbi
ve sıhhi malzeme ile bu konuyla ilgili diğer altyapı eksikleri için yerli ve yabancı ilaç
firmalarının temsilcileriyle görüşülmesi de görüşülür ve kabul edilir. Bundan sonraki
dönemde 12 Aralık 1964 tarihine kadar alınan kararlar ve yapılan uygulamalar ise aşağıdaki
gibidir;53
1- 16 Ocak 1964 ve 185 sayılı karar: Kıbrıs’tan Türkiye’ye uçakla yaralı nakli
faaliyetiyle ilgili olarak görevlendirilen Ankara Kan Merkezi Hemşiresi Seder Özer’in
Kıbrıs’ta açılan Kızılay İlk Yardım Hastanesi’nde görevlendirilmesi dolayısıyla onun yerine
yine aynı merkez hemşirelerinden İsmet Buğdaypınar’ın Kıbrıs’a gönderilmesi ve 30 Aralık
1963 tarih ve 179 sayılı karar ile Kıbrıs’a gönderilen hastane personeline 15 günlük yevmiye
verildiğinden, personelin Kıbrıs’taki görevlerine devam etmesi ve bu sürenin dolması
nedeniyle hastane personeline 15 günlük yolluk ödenmesi
2- 10 Ocak 1964 ve 184/A sayılı karar: Son olaylar neticesinde Rum tecavüzlerine
maruz kalan bölgelerden Lefkoşa’ya göç eden Kıbrıs Türklerine yardım olarak 1.500 adet
battaniye ve 20 çadır gönderilmesi
3- 18 Ocak 1964 ve 185/A sayılı karar: 1.500 adet battaniye ve 20 çadır gönderilmesi
4- 22 Ocak 1964 ve 186 sayılı karar: Londra’dan Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıkan ve
Türkiye’ye kadar gelebilen 13 Kıbrıs Türk’üne Türkiye-Kıbrıs arası yol ücreti olarak kişi başı
395 liradan 5.135 lira ödenmesi ve Kıbrıs’ın kritik durumu dolayısıyla paranın söz konusu
kişiler tarafından iadesinin olağanüstü şartlar sebebiyle mümkün olmaması durumunda bağış
hesabından karşılanması
5- 24 Ocak 1964 ve 187 sayılı karar: Daha önceden gönderilmesine karar verilen
battaniyelere ilaveten 2.000 battaniye daha gönderilmesi
6- 29 Ocak 1964 ve 188 sayılı karar: Kıbrıs’tan yaralı olarak birinci partide Türkiye’ye
getirilen 23 kişiden tedavileri tamamlanarak hastaneden çıkartılan ve Kızılay tarafından zaruri
masrafları karşılanarak Kıbrıs’a dönecek 14 kişinin her birine uçak biletlerini de karşılayacak
şekilde 382 lira ödenmesi
7- 3 Şubat 1964 ve 189 sayılı karar: Dr. Fikret Pamir başkanlığında Doç. Dr. Nusret
Fişek, Adnan Öztrak, Dr. Kadro Olcar, Dr. Niyazi Göv ve Babür Ardahan’ın katılımıyla
52

A.g.a.
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı tarafından Türkiye Kızılay Derneği Baş Müfettişliğine gönderilen
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yapılan toplantıda 1 Ocak 1964 tarihinden itibaren Kıbrıs’ta 1. grup olarak görev yapmakta
olan Op. Dr. Ali Kabalak, başhekim yardımcıları olarak Op. Dr. Necati Erdentuğ, Op. Dr.
Hasan Karaağaç, Dr. Cahit Palantekin, Dr. İsfendiyar Koçman, teknisyen olarak narkozitör
Osman Çakıroğlu, sterilizasyon teknisyeni İbrahim Ünal, cerrahi teknisyeni Şevket Atmaca ve
Bekir Bedir, ayrıca hemşire Emine Çetin, Gülten Gezer, Şaduman Ozan, Sedar Özer, ebehemşire Emine Keler, İftadiye Koca, Türkan Yücel, Hatice Öztürk ve Şaziment Görücü’nün
görev sürelerini doldurmaları nedeniyle değiştirilmesi, kendilerine 179 sayılı karar gereğince
yolluk ödenmesi ve yerlerine 2. grup olarak Op. Dr. İsmail Urman, Dr. Selçuk Gülkaynak, Dr.
Fuat Toktamış, Dr. Ali Acunaş, teknisyen Ekrem Şaldırak, Haşim Balcı, Ahmet Baştuğ,
hemşire Mürüvvet Akseki, Naciye Akyıldız, Gülsevim Güvenoğlu, Belkıs Torosdağlı’nın
gönderilmesi, ayrıca İstanbul’dan gelen dört doktorun İstanbul-Ankara ücretleri ile
Ankara’daki 40 liralık yevmiyelerinin ödenmesi
8- 5 Şubat 1964 ve 191 sayılı karar: 3 Ocak 1964 ve 182 sayılı kararın Kıbrıs’a giden üç
kişilik Kızılay ekibiyle ilgili olarak bu üç kişinin kısa süreli Mağusa faaliyeti dışında
Lefkoşa’daki Kızılay hastanesinde iaşe ve ibate edildikleri anlaşıldığından yevmiyesi ile ilgili
maddesinin kaldırılması ve muvasalat tarihinden itibaren 15 Dolar yerine 8 Dolar ödenmesi
ve Çetin Tan’a da 6 Dolar tediyesi
9- 14 Şubat 1964 ve 193 sayılı karar: Kıbrıs’a için toplanan para durumu uygun
olduğundan 620 ton daha gıda maddesi gönderilmesi, ayrıca Kıbrıs’taki resmi makamlar
tarafından müsaade edildiği takdirde ve bu konuyla ilgili olarak gemi tahsisi yapıldığında 200
ton hayvan yemi ve 2.000 battaniye ile yaklaşık 30.000 kişinin göçmen durumunda
bulunduğu göz önüne alınarak evvelce gönderilenlere ilaveten 500 çadırın daha gönderilmesi
10- 19 Şubat 1964 ve 194 sayılı karar: Kıbrıs’ta hayatını kaybetmiş olanlarla göçmenler
ve her türlü imkândan mahrum durumda yaşamak zorunda kalanlar için 1.000 çift erkek ve
çocuk ayakkabısı, 1.500 metre yünlü kumaş, 1.500 metre pazen gönderilmesi
11- 21 Şubat 1964 ve 195/A sayılı karar: Kıbrıs’ta yaşanan olaylar sonrasında
memleketlerinden kendilerine para gelme imkânı bulunmayan ve Türkiye’de kalmalarına
rağmen adaya dönmeleri zarureti ortaya çıkan 21 Kıbrıs Türk’ü yanında tedavi edilmek üzere
Kızılay tarafından Türkiye’ye getirilen ve tedavileri tamamlanan 5 kişi de dâhil olmak üzere
toplam 26 Kıbrıs Türk’üne Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi M. Ertuğruloğlu’nun sözlü
müracaatı sonrasında kişi başına 397’şer liradan toplam 10.322 lira ödenmesi
12- 26 Şubat 1964 ve 196 sayılı karar: 21 Aralık 1963 kanlı Noel saldırılarında
yaralanan ve tedavi masraflarının son derece yüksek olması nedeniyle Londra’ya kadar trenle
sevk edilmesine ve Londra’da bulunan Kıbrıs Türk Cemiyeti tarafından tedavisi yaptırılacak
olan H. Halil Salih’e yol masraflarının Kıbrıs Yardım Fonu’ndan karşılanması uygun
görüldüğünden 5.000 lira ödenmesi
13- 4 Mart 1964 ve 197 sayılı karar: Lefkoşa’nın Türk kesiminde inşa edilmekte olan
100 yataklı Kıbrıs hastanesinin tıbbi malzeme ve ilaçlarının Kıbrıs için açılan yardım
kampanyası bakiyesinden alınarak bu hastane için Kıbrıs’a gönderilmesi ve bu hastanenin
faaliyete geçirilmesinde Kızılay Genel Başkanlığına düşen görevlerin yerine getirilmesi ile
ilgili olarak yapılan görüşmede söz konusu hastanenin malzeme ihtiyacının tespit edilerek
ihalesinin yapılması ve sürenin mümkün olabildiğince kısaltılmasına karar verilir. Tespiti ve
ihalesinin yapılması
14- 4 Şubat 1964 ve 290 sayılı karar: Kıbrıs’ın Türkiye Büyükelçiliğine 12.000 lira
ödenmesi
15- 18 Mart 1964 ve 199 sayılı karar: Ayrıca Ankara Kıbrıs’a yardım Komitesi
vasıtasıyla yapılan yardımlar da bu toplantıda görüşülür ve adı geçen bu yardım komitesinin
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gerek doğrudan doğruya, gerekse muhtelif kurum ve kuruluşlarca toplanan yardımların
Kızılay muhasebesiyle mutabakatının temini, ayrıca Ankara Kıbrıs’a Yardım Komitesi
tarafından başlatılan yardım faaliyetlerinin Kızılay Derneği’nin “şükran ve takdirlerine mucip
olması dolayısıyla adı geçen komiteye hükümet kanalıyla teşekkürlerimizin” ulaştırılması,
bunun dışında başta Ankara olmak üzere Kıbrıs’a yardım kampanyasına “bütün güçleriyle”
katılan il, ilçe, kasaba ve köylere birer şükran beratı verilmesi, ayrıca Kıbrıs’a yardım
kampanyasının 15 Nisan 1964 tarihi itibarıyla kapatılması, Kıbrıs TCM tarafından talep
edilen gıda yardımıyla ilgili olarak 725 ton ve 1.620.000 lira tutarında malzemenin mubayaası
için hazırlıklara geçilmesi ve Kıbrıs’a yardım kampanyası çerçevesinde toplanan kampanya
hâsılatının sabit sıhhi tesisler için muhtemel tutarı dışında ancak 1–2 aylık ihtiyacı
karşılayabileceği ve devam edeceği anlaşılan yardımların Kızılay imkânlarını aşacağı dikkate
alınarak bir yönde Ligue nezdinde kardeş dernekleri yardıma çağırtma teşebbüslerinin
devamına, bir yönden de hükümet nezdinde muhtemel güçlükler bakımından bilgi verilmesi
kararı
16- 25 Mart 1964 ve 200 sayılı karar: Gönderilmesi daha önce görüşülen 5 ton sigaraya
ilaveten 5 ton daha gönderilmesi ve toplam 10 ton sigara ve 1.000 çift çocuk ayakkabısının
Kıbrıs’a gönderilmesi kararı
17- 1 Nisan 1964 ve 202 sayılı karar: Kıbrıs’taki hadiseler nedeniyle kendilerine
ailelerinden maddi yardım gelme imkânı olmayan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Ankara’da
311, İstanbul’da 251, İzmir’de de 16 olmak üzere toplam 578 öğrenciye KTKD aracılığıyla
kişi başı 150 liradan toplam 86.700 lira ödenmesi konusunda KTKD tarafından yapılan
müracaatın kabul edilmesi; ancak söz konusu bu yardımın Mayıs sonuna kadar devam
edebileceği ve bu tarihten sonra gerekli tedbirlerin alınması hususunda Milli Eğitim
Bakanlığı’na bilgi verilmesi, ayrıca Kıbrıs’ta açılan hastaneye gönderilen röntgen filmleri ile
piyasadan satın alınan ilaçlarla ilgili olarak durumun değerlendirilmesi, ayrıca olaylar
nedeniyle ortaya çıkan ve çok geniş bir satha yayılması muhtemel görünen konut ihtiyacıyla
ilgili olarak İngiltere’de bazı hizmetler yapmayı düşünen bir kuruluşun Kızılay ve hükümetle
yaptığı görüşmeler sonrasında Dışişleri Bakanlığı raporlarının da göz önüne alınması
sonrasında bu teklif olumlu görülmekle birlikte bu iş için Kıbrıs’a Yardım Kampanyası
çerçevesinde temin edilebilecek en fazla 2.000.000 lira dışında bir ödenek ayrılmasının söz
konusu olmadığının Kızılay Genel Merkez Kurulu’na bildirilmesi
18- 6 Mayıs 1964 ve 207 sayılı karar: Kıbrıs’a gönderilecek ayakkabılarla ilgili olarak
Sümerbank ile görüşülmesi ve yardım teklifinin olumlu karşılanması sonrasında
Sümerbank’tan ayakkabı alınması, ayrıca Kıbrıs’tan Türkiye’ye getirilerek Ankara’da
Keçiören Çocuk Yuvası’nda koruma altına alınacak olan kimsesiz ve bakıma muhtaç 219
çocuğun bakım masraflarının Ankara’da düzenlenen Kıbrıs’a Yardım Kampanyası
çerçevesinde karşılanması, bu çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak hepsinin
giydirilmesi ve iaşe masraflarının bir kısmına şimdilik 3 ay için iştirak olunması. Bu arada
aynı toplantı çerçevesinde üzerinde karar alındığı üzere Ankara Kıbrıs Komitesi’nin
faaliyetlerini bitirdiğine dair rapor okunarak bilgi de verilir.
19- 13 Mayıs 1964 ve 208 sayılı karar: İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan toplam
578 Kıbrıs Türk’ü öğrenciye ödenen 86.700 liranın Nisan ayına ait olduğu, Mayıs 1964 ayı
için de aynı miktar yardım yapılmasının uygun olarak değerlendirildiğinin bildirilmesinin
ardından Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne 1964 Mayıs ayı için de 86.700 lira ödenmesi ve
dördüncü hastane değiştirme ekibinde bulunan Röntgen Mütehassısı Dr. İbrahim İskeçe,
hariciye Mütehassısı Dr. M. Cevat Dinçtürk, hariciye Mütehassısı Dr. Kazım Uğur, Hariciye
Mütehassısı Dr. Yavuz Erkoçak, Başhemşire İsmet Oruç, Hemşire Ayten Akıncan, Ayşe
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Yılmaz ve Teknisyen İbrahim Kabaoğlu ile Haydar Elmas olmak üzere 4 doktor, 3 hemşire ve
2 teknisyenden oluşan ekibe 10 Dolar yevmiye ödenmesi ve Kıbrıs Türklerine yardım olarak
10 ton sigara gönderilmesi
20- 3 Haziran 1964 ve 211 sayılı karar: KTKD tarafından Nisan ve Mayıs aylarında
maddi yardım yapılan toplam 395 Kıbrıs Türk’ü öğrenciye Haziran 1964 döneminde de
yardım edilmesiyle ilgili olarak KTKD’ne 59.250 lira ödenmesi hakkında olup 23. maddesi
aynen şöyledir; ‘Madde 23-Kıbrıs’a sevk edilen malzeme ve bu konuda Genel Başkanlık
müsaadesiyle yapılan mubayaaların tasvibi ile bu yolda Genel Başkan’a yetki verilmesi
hususundaki Genel Müdürlük müzekkeresi görüşüldü. Genel Merkez Kurulu’nun 4 Ocak
1964 ve 39 sayılı kararı ışığında ve yönetim kurulunun partilere matuf aldığı kararlarla
yapılmış ve yapılmakta bulunan mubayaaların tasvibi ile mubayaa ve ödemelerin bugüne
kadar olduğu gibi yine Başkanlık onayla yapılmasına karar verildi.’
21- 13 Haziran 1964 ve 213 sayılı karar: 11. parti olarak gönderilecek olan mubayaa
listesinin uygun görüldüğü ve değişiklik yapılabilmesi için Genel Başkana yetki verilmesi
22- 15 Temmuz 1964 ve 217 sayılı karar: daha önce Nisan, Mayıs ve Haziran 1964
döneminde kendilerine maddi yardımda bulunulan 394 öğrenci için KTKD’ne 59.100 lira
ödenmesi
23- 29 Temmuz 1964 ve 219 sayılı karar: Kıbrıs Türklerine yardım olarak gönderilen
malzemeden Kıbrıs Rum makamları tarafından boşaltılmasına müsaade edilen 50 ton kuru
fasulye, 50 ton bulgur, 100 ton mercimek, 100 ton nohut, 50 ton pirinç, 40 ton margarin ve
656 kilo ilaç dışında Rum yetkililer tarafından kabul edilmediği için aynı gemi ile geri
getirilen ve iade edilen maddelerden iadesi mümkün olanların geri verilmesine, makarnaların
satışı mümkün ise satılması, diğer malzemelerin Ankara’ya getirtilmesi
24- 30 Temmuz 1964 ve 220 sayılı karar: Genel Başkan Vekili Adnan Öztrak
başkanlığında Mehmet Nomar, Babür Ardahan ve Nermin Arpacıoğlu’nun katılımıyla yapılan
toplantıda Kıbrıs’a yardım maksadıyla satın alınmasına karar verilen 600 kilo Bafra sigarası,
1.000 kilo makarna, 1.000 kilo bulgur, 1.000 kilo pirinç, 10.000 kilo sebze konservesi, 800
kilo kavurma, 3.000 kilo yaş sebze, 500 adet battaniye, 100 teneke peynirin Sait Tanıtmış’a
teslimi
25- 4 Ağustos 1964 ve 221 sayılı karar: Ağustos 1964 döneminde halen Türkiye’de
mahsur kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan 263 Kıbrıs Türk öğrenciye ödenmek üzere Kıbrıs
Türk Kültür Derneği’ne 39.450 lira verilmesi
26- 19 Ağustos 1964 ve 223 sayılı karar: Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne 39.450 lira
ödenmesi ve Kıbrıs Türk Seyyar Hastanesi’nden gelen hastaların tedavi ve tekrar Kıbrıs’a
gönderilmeleri için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi
27- 11 Eylül 1964 ve 228 sayılı karar: 10.000 kilo makarna, 2.500 kilo konserve, 2.000
kilo şeker, 1.000 kilo salça, 1.000 kilo bisküvi, 1.000 kilo Bafra sigarası, 2.000 kilo pirinç,
2.000 kilo kavurma, 1.000 kilo Vita yağı, 10.000 kilo un, 1.000 kilo kuru üzüm, 1.000 adet
battaniye, 200 çadır, 1.000 kişilik giyim ve kırtasiye eşyası, 1.000 kilo sabun, 1.000 kilo
patates, 1.000 kilo fasulye ve 5 teneke tahin helvası mubayaası
28- 15 Eylül 1964 ve 229 sayılı karar: Kıbrıs Türklerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak
üzere 15 ton makarna, 2 ton salça, 10 ton sabun, 91.5 kilo kahve, 1.440 paket traş bıçağı,
281.800 kilo tuz, 2.000 çift ayakkabı, 500 adet elbise, 500 adet battaniye, 30 ton un, 25 ton
fasulye, 25 ton nohut, 10 ton pirinç, 10 ton bulgur, 20 ton mercimek, 30 ton margarin, 20 ton
şeker, 5 ton zeytin, 158 kilo çay, 1.000 adet bandaj, toplam 19 sandıkta 1.335 kilo ilaçla ilgili
olarak Etimesgut depolarında bulunanların oradan, olmayanların acilen dışarıdan temin
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edilerek Kıbrıs’a gönderilmesi ve bu işlerin acilen tamamlanabilmesini kontrol edebilmek
amacıyla da Müfettiş Nuri Aydıngöz’ün görevlendirilmesi
29- 23 Eylül 1964 ve 231 sayılı karar: Muhtaç durumda olan ve Kıbrıs’taki
yakınlarından ekonomik yardım alma imkânından mahrum olan toplam 292 öğrenciyle ilgili
olarak öğrenci başına 150 lira olmak üzere Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne toplam 43.800 lira
ödenmesi
30- 21 Ekim 1964 ve 235 sayılı karar: 12.000 lira karşılığında Kıbrıs Türklerine yardım
malzemesi göndermek üzere kiralanan Güzel Derya motoru ile 5 Ekim 1964 tarihinde
Mağusa’ya gönderilecek malzeme için geminin Mersin’de yükleme ve Mağusa’da boşaltma
masrafları Kızılay’a ait olacağından bununla ilgili olarak gerekli dövizin sağlanması ve
geminin 400.000 liraya sigorta ettirilmesi
31- 14 Kasım 1964 ve 239 sayılı karar: Etimesgut Kızılay deposunda bulunan 200 ton
un, 50 ton şeker, 40 ton bulgur, 20 ton makarna, 50 ton fasulye, 40 ton bakla, 30 ton börülce,
30 ton nohut, 20 ton mercimek, 50 ton margarin, 10 ton zeytinyağı, 8 ton salça, 10 ton pişmiş
konserve, 2 ton çay, 10 ton zeytin, 5 ton reçel, 15 ton sabun, 5 ton temizlik tozu, 6.000 metre
yünlü kumaş, 8.000 adet fanila, 8.000 çift çorap, 10.500 çift muhtelif ayakkabı, 500 çift lastik
çizme, 20.000 metre kaput bezi, 4.000 metre patiska, 10.000 metre gömleklik, 2.000 metre
çadır bezi, 1.500 adet palto, 1.500 adet Frenk gömleği, 5.000 adet ceket, 3.000 adet pantolon,
4.500 adet yelek, 5.000 adet battaniye, 4.000 metre basmadan bulunmayanların acilen
dışarıdan temin edilmesi mubayaa ve gönderilmesi
32- 18 Kasım 1964 ve 240 sayılı karar: KTKD tarafından yapılan müracaat sonrasında
yardıma muhtaç durumda olan Kıbrıs Türk’ü öğrenciler için 64.200 lira yardım talebinin
görüşülmesi ve Kızılay’ın maddi imkânlarının ve Kıbrıs’a Yardım Fonu’nun daha fazla
yardıma imkân vermemesi ve KTKD yetkilileri tarafından gerçek ihtiyaç sahiplerinin
belirlenmesinin ardından Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne bu öğrenciler için 30.000 lira
verilmesi ve daha sonraki muhtemel ödemeler için hükümet yetkilileriyle görüşülmesi.
33- 25 Kasım 1964 ve 241 sayılı karar: Kıbrıs Türklerine 12. yardım grubu olarak sevk
edilecek gıda maddeleri ve diğer yardım malzemelerini götürecek olan Güzel Derya
motorunun sahibiyle yapılan görüşmede 13 Kasım 1964 tarihinde hareket etmesi
kararlaştırılan; ancak gönderilecek yardım malzemelerinin 750 tonu bulması sebebiyle bu
motorla taşıma işinin yapılmasının mümkün olamayacağının anlaşılmasının ardından motor
sahibiyle anlaşmanın karşılıklı olarak feshedilmesi kararlaştırılmış ve motor sahibinin
çalışamadığı günlerle ilgili zararının karşılanması amacıyla talep ettiği 7.000 liralık cezaya
karşılık Mersin Mubayaa Komisyonu tarafından belirlenen 4.000 liranın ödenmesi
34- 9 Aralık 1964 ve 244 sayılı karar: Yardıma muhtaç öğrenciler için KTKD tarafından
daha önce talep edilen 30.000 liraya ilaveten Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne 30.000 lira daha
ödenmesi
35- 12 Aralık 1964 ve 245 sayılı karar: Kıbrıs’a yardım kampanyası çerçevesinde adada
yaşayan Kıbrıs Türklerine yardım malzemesi götüren Pek motorunun “motorun havaleli
olması hasebiyle Kıbrıs’a götürülemeyen” ve Mersin Kızılay depolarında muhafaza edilen
6.404 kilo ağırlığında 90 sandık kitabın Kıbrıs’a gönderilebilmesi için başka bir firma adına
Mağusa’ya şeker götürecek olan Talip Kalkavan’a ait motora nakliye ücreti olarak 2.000 lira
gemi navlunu ödenmesi
Kendi kısıtlı imkânları içerisinde yaşamaya ve ayakta kalmaya çalışan Kıbrıs Türk
toplumu 21 Aralık 1963 sonrasında ise öncelikle hükümet kaynaklarından mahrum
bırakılmıştır. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından tarh ve tahsil edilerek Meclis’e
aktarılan her türlü vergi tahsilâtı da durmuş vaziyettedir. Ayrıca eski yıllara ait olan yaklaşık
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50.000 Sterlin vergi tahsilâtının da hükümet tarafından Kıbrıs Türk toplumuna aktarılması
beklenmemektedir. Bu olumsuz ve sıkıntılı şartlar altında ayda yaklaşık 59.000 Sterlin tutan
memurların ve özellikle de yekûn olarak öğretmenlerin maaşlarının ve Cemaat Meclisi
tahsisatlarının ödenmesi mümkün değildir. Kıbrıs TCM’nin mali durumu da bundan pek farklı
değildir ve Cemaat Meclisi’nin tasarrufunda Londra ve Zürih antlaşmaları gereğince daha
önceden İngiltere hükümetinden temin edilen 1.500.000 Sterlinden bakiye kalan toplam
75.000 Sterlinlik banka hesapları bulunmaktadır. Bu para da meclisin ve kamu idarelerinin
gelişim maksatlarının mali olarak karşılanması için kurulan İnkişaf Sandığı kaynakları
meyanında olup bütçe hizmetlerinin finansmanı ile bir ilişiği bulunmamaktadır.”
Kıbrıs Türk toplumunda 1964 yılı başından itibaren daha yoğun yaşanmaya başlayan
fevkalade şartlar altında acilen yerine getirilmesi ve derhal ödenmesi gereken finansman
ihtiyaçları ise TCM’nin başta öğretmenler olmak üzere memurlarına ödenmek üzere bir aylık
ücret karşılığı 60.000 Sterlin, ayrıca hükümet memurlarının, polis, jandarma, ordu ve diğer
kamu hizmetlileri için ödenmesi gereken ücret için 189.000 Sterlin ve Rum saldırılarına karşı
mücadele den ve çarpışmalara katılanlara, polise, jandarmaya, orduya, göçmenlere,
mültecilere, Genel Hastane’ye, işsizlere, Rum saldırıları altında mahsur kalmış köylere ve
köylülere ayni yardım yapmak maksadıyla stok tedariki için de 50.000 Sterlinlik bir ödemeye
ihtiyacı bulunmaktadır. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından hazırlanan bir başka rapora göre ise
Kıbrıs Türk toplumunun ana yiyecek maddeleri ihtiyacı ve bu maddelerle ilgili ticaret,
gümrük ve kambiyo rejimi bakımından da durumu iç açıcı değildir. Kıbrıs Türk toplumunun
yıllık 1.000 ton pirinç, 1.500 ton nebati yağ ve 500 ton da hayvani yağ ihtiyacı bulunmaktadır.
Zeytinyağı ise bu kategorinin dışında ruhsata bağlıdır. Ada üretiminin %32’sinden daha
fazlasına ruhsat ve müsaade verilmemekte, ihtiyaç ada içerisinde yerli üreticilerden
karşılanmaya çalışılmaktadır. Gümrük tarifesinden muaf olan ve yıllık 1.000 ton ihtiyaç
duyulan bakliyat da ruhsata tabiidir ve bu ruhsat da sadece kısa bir süre için verilmektedir.
Son dönemde verilen ruhsat ise sadece mercimek, nohut ve börülceyi kapsamaktadır. Fasulye
ile ilgili olarak verilen ruhsatın süresi 31 Aralık 1963 tarihinde sona ermiş, o tarihten sonra
yeni ruhsat verilmemiştir. Beyaz peynir ve kaşar peynire hiçbir şart altında ruhsat verilmezken
diğer peynirler ve özellikle kutu peyniri ruhsata tabiidir. %28’lik bir gümrük vergisi
uygulanan peynirle ilgili olarak yıllık ihtiyaç 150 ton civarındadır. Tuzlu balık, kavurma,
salam, kuzu eti ve donmuş et ithali de serbesttir ve Ziraat Bakanlığı tarafından verilecek izne
bağlı olarak ruhsata tabii değildir. Yıllık ihtiyaç ise 500 ton tuzu balık, 400 ton salam, 500 ton
kuzu eti şeklindedir. Tereyağı ve kutu sütü ithali de serbesttir ve ihtiyaç 200 ton tereyağı,
1.000 ton kutu sütüdür. Son olarak sabun da ruhsata bağlıdır.
KIBRIS’TAN GETİRİLEN YARALILAR VE HASTALARIN TEDAVİ
EDİLMESİ
Aynı dönem içinde ve 21 Ocak 1964 tarihinde Kıbrıs’a yardım malzemesi ve gıda
maddesi taşıyan gemilerin geri dönüşlerinde getirdikleri 7 yaralı ve 5 de tüberküloz hastası
Kıbrıs Türk’ü Mersin Hastanesi’nde tedavi edilmeye başlanır. Bu 12 hasta ve yaralı haricinde
daha önce Türkiye’ye getirilen 23 yaralı arasında elbiseleri olmayanlara da taburcu
edilmelerinin hemen ardından birer takım elbise, pardösü, ayakkabı ve başka giyim eşyaları
alınır. İlk etapta bu hastalardan 15’i bu şekilde giydirilmiştir. Ayrıca hastaneden taburcu
edilen ilk gruptaki 23 hasta ve yaralıdan 14 yaralı ise Kıbrıs’a gönderilinceye kadar
Ankara’da günlük yatak ve yiyecek masrafı 20 lira olan Gül Palas Oteli’ne yerleştirilirler ve
Kızılay tarafından misafir edilirler. Söz konusu bu insanlara günlük kahvaltı, öğle yemeği ve
akşam yemeğini karşılamak üzere belli bir miktarda para yardımı yanında günlük ihtiyaçlarını
karşılamak üzere ayrıca para desteğinde bulunulur. Kıbrıs’tan Mersin ve Ankara’ya getirilen
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ve tedavileri yapılan yaralı ve hastaların da iaşe, ibate sorunları yanında cep harçlıkları da
Kızılay tarafından karşılanır.54 Hastaneden taburcu edilen ve Kıbrıs’a gitmek isteyen bu
insanlarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ise bu yaralıların bazılarının Kıbrıs Rum radyosu
tarafından asi ilan edilip edilmediklerinin Lefkoşa Büyükelçiliğinden sorulduğu ve bu
hususun elçilik tarafından tespit edilemediği yönünde cevap alındığı, muhtemelen bir takım
zorluklara ve sıkıntılara neden olacağından bu yaralıların adaya dönüşü konusunda bir süre
daha beklemenin daha uygun olacağı cevabını verir.55 Bu arada Mart 1964’ün hemen ilk
gününde Kıbrıs’tan 27 Mayıs isimli şileple Kızılay tarafından İskenderun’a getirilen ve bir
otobüsle Ankara’ya sevk edilen toplam 27 kişilik hasta ve yaralı Kıbrıs Türklerinin de uygun
bir şekilde karşılanması ve hastaneye yatırılması gerekenlerin acilen hastaneye yatırılması ve
tedavilerine derhal başlanması söz konusudur; ancak organizasyonun iyi yapılamaması
nedeniyle İskenderun-Ankara güzergâhında karşılaşılan aksaklıklar ve hasta ve yaralıların
Kızılay Genel Merkezi’nde beklenmelerine rağmen otobüs terminalinde tahliye edilmeleri
başta hasta durumdaki yaşlıların ve çocukların perişan olmalarına yol açar.56 Bu hastalardan 6
kişilik bir grubun kendi inisiyatifleriyle bir taksiye binip Kızılay Genel Merkezi’ne
gelmelerinin ardından Ankara’ya ulaştıkları anlaşılır ve Kızılay tarafından yeni bir otobüs
tefrik edilmek suretiyle bütün yaralı ve hastaların toplanması sağlanır. 27 kişilik bu gruptan
12 hasta Ankara Numune Hastanesi, 13 hasta Uzun Otel’e yerleştirilirken geriye kalan 2 kişi
ise eşyalarını almak üzere garajlar bölgesinde kalır. 57 Bu hasta ve yaralı Kıbrıs Türklerinden
herhangi bir tedavi ve bakım ücreti ise alınmamaktadır. Bununla birlikte ortaya çıkabilecek
her türlü masrafı da Kızılay karşılamaktadır. Aynı gün itibarıyla yapılan bir başka yazışmada
da 27 Mayıs şilebine Lefkoşa Büyükelçili tarafından 42 Kıbrıs Türk’ünün bindirildiği,
bunlarla ilgili olarak Kızılay’a herhangi bir bilgi verilmediği gibi daha sonraki süreçte hasta
ve yaralı oldukları belirtilen bu insanlarla ilgili olarak yardım talebinde de bulunulmadığı
anlaşılır.58 Öte yandan Kıbrıs’tan tedavi amacıyla Kızılay tarafından Türkiye’ye getirilen 35
mücahidin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için her ay kendilerine ayda 300 lira ödenmesini
teminen Kıbrıs’a Yardım Komitesi’nin 88 sayılı kararıyla Kızılay’a Kıbrıs Fonu’ndan Aralık
1965, Ocak ve Şubat 1966 döneminde 31.500 lira verilmiş durumdadır.59
OTELLERDE KALAN KIBRIS TÜRKLERİ
Kızılay 23 Aralık 1963 tarihinden itibaren adaya yönelik yardımlara başlar ve ardından
Kızılay İlk Yardım Hastanesi’nin Kıbrıs’ta devreye sokar. Bu arada hasta ve yaralı durumda
olan ve tedavileri Kıbrıs’ta bilinen sebeplerle yapılamayan Kıbrıs Türklerinin de Türkiye’ye
getirilmesi söz konusu olur. Bu insanların gerek havayoluyla Ankara’ya gerekse deniz yoluyla
Mersin veya İskenderun’a getirilmesi sonrasında kalacak yer sıkıntısı çeken veya tedavileri
tamamlanmasına rağmen Kıbrıs’a dönemeyenlerin geçici bir süreliğine çeşitli otellerde
kalmaları sağlanır. Bu kapsamda Mersin’de Günaydın Oteli, Ankara’da Gül Palas Oteli, Uzun
Otel ve Seyhan Oteli Kıbrıs Türklerinin barınmaları için Kızılay tarafından anlaşma yapılan
oteller arasındadır. Günaydın oteli 23 Aralık 1963 günü Kıbrıs tarihine Kanlı Noel olarak
geçen ve bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyaretçilere açık olan evde Bnb. Nihat İlhan’ın eşi

54

Kıbrıs’a Yardım Komitesi tarafından Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilen 22
Ocak 1964 tarihli ve 105 (438) sayılı yazı.
55
KGMA. K. 4634, D.1964–65, 9/4 Kanlı Noel Dosyası
56
KGMA. K–4637.1964.9–4/1 Kıbrıs Gıda ve Malzeme Dosyası.
57
A.g.a.
58
KGMA. K–4637.1964.9–4/1 Kıbrıs Gıda ve Malzeme Dosyası.
59
KGMA. K–4643. 1965–1966/9–4 Kıbrıs Umumi 1–4. Bölüm Dosyası.
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ve üç çocuğu yanında eşini kaybeden Hasan Yusuf Gudum ve aynı evde yaralanan Meriç
(Mora) köyünden yeğenlerinin de bir süre kaldıkları oteldir.60
Aynı dönemde yaşanan bir başka sorun ise içinde bulunulan olağanüstü şartlardan
menfaat sağlamaya çalışan bir takım insanların türemesi ve bunların yarattığı sıkıntılardır.
Örneğin Kıbrıs’taki Kızılay İlk Yardım Hastanesi tarafından Türkiye’ye tedavi amaçlı olarak
gönderilen hastaların arasında sefaret, Kıbrıs TCM ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar
aracılığıyla gelen ve hasta olmayan şahısların bulunması ve bunların Kızılay tarafından hasta
ve yaralılara yönelik bütün hizmetlerden istifade etmesi, Türkiye’ye geldikleri andan itibaren
gidecekleri yere kadar ulaşım ücretlerini Kızılay’a ödetmek yönünde teşebbüste bulunmaları,
bu girişimlerine gerekçe olarak da anavatana geldiklerini ve buralarda kendilerinin birer
yabancı olduklarını ileri sürmeleri ve muhtaç durumları nedeniyle yardıma ihtiyaçları
bulunduğunu belirtmeleri ve bu konuyla ilgili olarak resmi ve askeri makamları devreye
sokmaya çalışmaları ve bu yolla manevi baskı oluşturmaya çalışmaları sıkıntı ve rahatsızlık
yaratır.61 Aynı dönemde hastanede olmamakla beraber tedavileri uzun süren ve hastaneden
çıkartılan 4 kişi Uzun Otel, 5 kişi de Seyhan Otel’de kalırlar. Söz konusu bu oteller daha önce
Kızılay tarafından anlaşma yapılmış olan otellerdir ve Kıbrıs’tan gelen hasta yakınlarıyla
ayakta tedavi gören veya hastanede işi bitip adaya dönmeyi bekleyenlerin kaldıkları otellerdir.
Ancak daha sonra Uzun Otel müdürünün Rum bir kadın olmasının62 otelde kalanlarda
rahatsızlık yaratması, diğer otelin de imkânlarının özellikle bazı özel hastaların farklı
saatlerde sıcak su temini ve asansör gibi ihtiyaçlarına cevap verememesi sebebiyle bu
otellerde kalanlar Kıbrıs’tan gelen öğrencilerin de kaldıkları Turist Otel’e aktarılırlar. Bu
dönemde TCM tarafından yardıma muhtaç Kıbrıslı mücahitlerin isimleri de Kızılay’a teslim
edilir ve adı geçen 45 kişiye çeşitli yardım yanında aylık da bağlanır. Böylece Kızılay hasta
ve yaralı insanların tedavisi, onlara gerekli olan çeşitli tıbbi cihaz ve alet temini, Türkiye’de
tedavisi mümkün olmayanların yurtdışına gönderilmeleri, ayrıca tedavilerini tamamlamış
olanların da tekrar adaya götürülmeleri faaliyetlerine aralıksız devam eder. Kıbrıs Türk
Cemaati Ankara Bürosu tarafından Kızılay Genel Başkanlığına yapılan müracaatla “ Kıbrıs’ta
tedavileri mümkün olmadığı cihetle Cemaat yetkililerince Türkiye’ye gönderilen Kıbrıslı
hastaların bir kısmı için Kıbrıs talebe yurtlarında yer temini mümkün olmadığından bunların
dernekleri tarafından Dışkapı’daki Uzun Otel’e yerleştirildiklerini ve tedavi süresince orada
misafir edildiklerini, ekserisini kadın, kimsesiz çocuk veya yaşlıların teşkil ettiğini ve sayıları
da şimdilik 5–6 kişiyi geçmeyen bu hastaların hastanelere uzak olmaları sebebiyle gidiş
gelişlerinin çok zor ve masraflı olduğunu, bu halin şikâyet ve sızlanmalara sebebiyet
verdiğini, söz konusu otelin kendi bürolarından, KTKD’den ve Kızılay Derneği’nden uzak
olmasının bu hasta soydaşlarımızla gereği gibi ilgilenmeye mani teşkil ettiğini bildirmekte ve
bu mahzurlar göz önünde tutularak Kıbrıslı hastaların Yenişehir’de fiyat bakımından muadil
bir otele nakledilmeleri hususunda dernekleri nezdinde tavassutta bulunmamızı rica
etmektedir.” denir. 63 Bu arada Seyhan Oteli’nde kalmakta olan hasta Kıbrıs Türkleri ve
yakınlarının bu otelden memnun olmadıkları yönünde şikâyetlerde bulunmaları üzerine başka
bir otele taşınmaları söz konusu olur. Şikâyetlerin artması üzerine Kızılay tarafından söz
konusu otelde yapılan incelemede otelde kalp ameliyatı geçiren bir hastanın dördüncü katta ve
30 numaralı odada kaldığı, asansör olmaması nedeniyle iniş ve çıkışların hasta üzerinde çok
ciddi sağlık sorunları oluşturduğu, üçüncü kat 21 numarada kalmakta olan Türkay Akpınar’ın
60
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prostatit hastalığıyla ilgili verilen raporda küvette banyo yapması gerektiği yazılı olmasına
rağmen küvetsiz bir odada kaldığı ve bu durumun da hastalığını şiddetlendirdiği, gırtlak
kanseri olan yaşlı bir hastanın ise karanlık ve havasız bir odada kalmakta olduğu anlaşılır.64
KIZILAY SEYYAR İLK YARDIM HASTANESİ KURULMASI
Kızılay ayrıca 31 Aralık 1963 tarihinde yayımladığı bir duyuruyla “hadiselerin devam
ettiği hatta kadın ve çocuk nazarı itibara alınmaksızın Türkleri imha siyaseti güdüldüğü”
öğrenildiğinden uzun vadeli ve büyük ölçüde bir yardım kampanyasına başlandığını da
duyurur. Aynı gün Başbakanlık tarafından Kızılay’a 200 bin liralık yardımda bulunulur. Bu
yardım kampanyası dâhilinde elde edilen gelirle ilk etapta alınan ve peynir, bulgur, pirinç,
fasulye, nohut, yeşil mercimek, zeytinyağı, Vita yağı, şeker, makarna ve undan oluşan 17.632
kilo gıda malzemesi 4 Ocak 1964 günü üç uçakla gönderilirken 300 tonluk bir yardım da
deniz yoluyla İskenderun’dan Mağusa’ya sevk edilir.65 Bu doğrultuda yukarıda belirtilen ve 3
askeri uçakla Kıbrıs’a gönderilen ilk yardım grubunda 500 kilo peynir, 1.011 kilo bulgur,
1.200 kilo pirinç, 1.485 kilo fasulye, 1.500 kilo nohut, 1.000 kilo yeşil mercimek, 210 kilo
zeytinyağı, 306 kilo Vita yağı, 1.500 kilo şeker, 1.000 kilo makarna ve 7.920 kilo da un olmak
üzere toplam 17.632 kilo gıda maddesi bulunduğu da açıklanır.66 Aynı şekilde Kıbrıs’ta
kurulması planlanan ve ilk etapta 50 yataklı olması düşünülen ve daha sonra da 100 yataklı
olması planlanan Kızılay hastanesi ile ilgili olarak bu hastanenin derhal adaya gönderilmesi
de Kızılay tarafından kabul edilir ve hastane için gerekli malzemenin başta Etimesgut Kızılay
depoları olmak üzere Kızılay imkânlarıyla tamamlanması, ayrıca bunların harp hastaneleri
malzemesinden de istifade edilerek tamamlanması suretiyle derhal ikmal edilmesi ve acilen
Kıbrıs’a gönderilmesi de kararlaştırılmıştır.67 Söz konusu bu hastanenin ilk kadrosunda ise
Kızılay heyeti başkanı olarak Dr. Mehmet Kengerli, muhasip ve hastanenin açılış aşamasında
açılış ve idame masraflarını karşılamak üzere Kızılay adına kendisine 40.000 lira ödenek
verilen idari memur olarak Ömer Atak ile hemşire Suzan Kıran, Başhekim olarak Op. Dr. Ali
Kabalak, Dr. Necati Erdentuğ, Dr. Hasan Karaağaç, Dâhiliye Uzmanı Dr. Cahit Palantekin,
Röntgen Uzmanı İsfendiyar Koçman, teknisyen olarak narkozitör Osman Çakıroğlu,
sterilizasyon teknisyeni İbrahim Ünal, cerrahi teknisyeni Şevket Atmaca ve Bekir Bedir
bulunmaktadır.68 Kadroda ayrıca Kızılay kan merkezinde görev almak üzere hemşire Emine
Çetin, Gülten Gezer, Şaduman Ozan, Sedar Özer, ebe-hemşire Emine Keler, İftadiye Koca,
Türkan Yücel, Hatice Öztürk ve Şaziment Görücü bulunmaktadır.69 Bu grup Kıbrıs’ta görev
yapacak olan ilk Kızılay ekibi olarak da tarihe geçeceklerdir. Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım
uzmanı Dr. Mehmet Kengerli ve refakatindeki idari ekibin Kıbrıs’taki ikinci yaralı kafilesini
aynı uçaklarla Türkiye’ye getirmesi de söz konusudur. Hastanenin olaylara anında müdahil
olmasının ardından ilk gün 68 yaralı getirilir, ayrıca 5 kişi de ayakta tedavi edilir. 2 Ocak
1964 tarihinde Dr. Niyazi Manyera imzasıyla Türkiye’nin Kıbrıs Büyükelçisi Dr. Mazhar
Özkol vasıtasıyla Kızılay’a ulaştırılan yazıda ise “Lefkoşa’da tam kadro ile ve tam teçhizatlı
olarak çalışan ve halen Rum semtinde kalmış ve tamamen Rumlar tarafından idare edilen
Lefkoşa Hükümet Genel Hastanesi’nde 80’i mütecaviz Türk hasta bulunduğu malumunuzdur.
Adı geçen hastanede bir hafta önce hastabakıcılarla birkaç hastanın taburcu edilerek Rumlar
tarafından vurulduğu da yine malumunuzdur. Türk personeli de dâhil Türk cemaatinin mezkûr
64
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hastane ile hiçbir irtibatı olmadığı gibi hastalarımız hakkında da hiçbir malumat almak imkânı
kalmamıştır. Bütün hasta sahipleri mezkûr hastanede kalmış olan hastaları hakkında devamlı
bir endişe ısrar etmektedirler. Bu hususu göz önünde tutan cemaatimiz senelerden beri boş
duran büyük bir binayı hastaneye tahvil etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlamış ve en
nihayet 100 yatak istiap edecek bir şekle sokulmuş bulunmaktadır. Kızılay tarafından
gönderilen hazır hastane son hadiseler dolayısıyla yaralanan hastalarımıza tahsis edileceği
cihetle Rum semtinde kalmış olan ve yukarıda belirtilen 80 hasta ile bundan böyle çıkacak
diğer hastaları barındıracak olan bu yeni Türk hastanesinin teçhiz edilerek çalışır bir hale
getirilmesi kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Rum semtinde kalmış olan Genel
Hastane’nin bütün Türk personeli yeniden hazırlanmış bulunan Türk hastanesini idare ve
idame etmeyi deruhte etmiş olduğu gibi bu işi yapabilecek evsaf ve kabiliyette olduklarını
bilginize arz ederim. Binaenaleyh gönüllülerimiz tarafından da hazırlanan hastanenin cerrahi,
üroloji, beyin ameliyatı, göğüs, çocuk, kadın doğum, göz, kulak ve boğaz-burun, ortopedi,
dâhiliye ve diş hekimliği için listeleri ilişikte takdim edilen bütün alet ve edevata ve 100
yatağın (karyola, yatak, komodin, vs.nin) mahalliyen temini için takriben 1.500 ila 2.000
sterline ihtiyaç vardır…”70 denilir. 3 Ocak 1964 günü Kızılay’a ulaşan Rauf Denktaş imzalı
acil bir yazıda ise adada Türklerin acil gıda stoklarının tükendiği, aylık ihtiyaç olan 1500 ton
un ve 1500 ton bakliyat yanında akaryakıta ve çatışmalar ve göç nedeniyle çalışamaza
durumda olan insanların da paraya ihtiyacı olduğu bildirilir. Kızılay tarafından bu arada
Türkiye’de kalan ve adaya dönemeyen Türklere de 3 Ocak 1964 günü 5 bin liralık bir
yardımda bulunulur.
Kıbrıs’ta tesis edilmesi planlanan Kızılay hastanesinin dışında seyyar ilk yardım
hastanesinin ilk kadrosu Kızılay İdari Ekip Başkanı Dr. Mehmet Kengerli başkanlığında
Başhekim Op. Dr. Ali Kabalak, Op. Dr. Necati Erdentuğ, Op. Dr. Hasan Karaağaç, Dr. Cahit
Palantekin, Dr. İsfendiyar Koçman, hemşireler Emine Çetin, Gülten Gezer, Sedar Özer,
Şaduman Ozan, Emine Keler, İftadiye Koca, Türkan Yücel, Hatice Öztürk, Şaziment Görücü
ve teknisyenler Osman Çakıroğlu, İbrahim Ünal, Şevket Atmaca ve Bekir Bedir’den
oluşmaktadır.71 Kan merkezinde ayrıca hemşire Seder Özer, Şadıman Ozan, Emine Keler,
İftadiye Koca, Türkan Yücel, Hatice Öztürk ve Şaziment Görücü hizmet vermektedir.72 Bu
heyetin yurda dönmesinin ardından adaya 2. grup Kızılay sağlık ekibi olarak Dr. İsmail
Urman, Dr. Selçuk Gürkaynak, Dr. Fuat Toktamış, Dr. Ali Acunaş, teknisyen Ekrem Şaldırak,
Haşim Balcı, Ahmet Baştuğ, hemşire Mürüvvet Akseki, Naciye Akyıldız, Gülsevim
Güvenoğlu, Belkıs Torosdağlı gönderilir.73
Kıbrıs’taki olaylar nedeniyle adaya dönemeyen ve parasız kalan 21 Kıbrıslı Türk ile
Kızılay tarafından tedavileri yapılmak üzere Ankara’ya getirilen 5 kişiye Kıbrıs’a
dönebilmeleri için ayrıca toplam 10.322 lira yardımda bulunulur. 29 Ocak 1964 günü de
adaya 656 ton yiyecek maddesi sevk edilirken Kızılay tarafından tedavi edilmek üzere
Türkiye’ye getirilen ilk yaralı kafilesinden 14 kişi de aynı gemiyle adaya gönderilir. 30 Ocak
1964 günü sabah 08.00 itibarıyla Mağusa limanına yanaşan gemideki gıda ve ilaç yardımının
toplam maliyeti ise yaklaşık 1.5 milyon lira civarındadır.74 Öte yandan Kıbrıs’ta Kıbrıs
Türklerine yönelik olarak yardım faaliyetlerine başlanması ve Kızılay tarafından bir
hastanenin açılmasının ardından gerek yardım konvoylarına yönelik olarak gerekse hastane
70
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personeline karşı EOKA tarafından saldırılar da artarak devam eder. 26 Şubat 1964 günü
Lefkoşa’daki merkeze bağlı olarak Mağusa’da açılan Kızılay hastanesinde röntgen
mütehassısı olarak görev yapmakta olan Dr. Ali Acunaş’la Kızılay İlk Yardım Ekibi personeli
Hamit Sunar görev dönüşü Mağusa’dan Lefkoşa’ya dönerken iki Rum polisi ve 10 EOKA
mensubu Rum tarafından darp edilmişler, tüfek dipçikleriyle saldırıya uğramışlar ve ağır
tecavüzlere ve tehditlere maruz kalmışlardır.75 Aynı şekilde 11 Mart 1964 tarihinde de
Mağusa’dan Lefkoşa’ya gıda ve ilaç taşımakta olan 9 Kızılay kamyonu Rum saldırısına
maruz kalır, kamyonların üzerinde bulunan Kızılay işaretleri EOKA mensubu Rumlar
tarafından tahrip edilir ve Kızılay mensubu şoförler ve sağlık ekibi darp edilip ağır hakaretlere
uğrar ve dövülürler. Geç de olsa duruma müdahale eden İngiliz askeri birliği ise olayların
daha da büyümesini önler.76
Bu arada 4. parti olarak Kıbrıs’a gönderilecek 400 tonluk yardım malzemesi de 6 Şubat
1964 itibarıyla Mersin’de hazır durumdadır. 4 Mart 1964 günü İskenderun’a getirilen 27
Kıbrıslı hasta ve yaralıdan 12’si Numune Hastanesi, 13’ü de Uzun Otel’e yerleştirilir. Kalan
iki kişi ise daha önce adadan getirilen öğrencilerle birlikte eşyalarını beklemek üzere
ayrılmışlardır. Tedavi amacıyla Kızılay tarafından Türkiye’ye getirilen ve parasız ve elbisesiz
vaziyetteki Kıbrıslı Türklere Kızılay ayrıca tedavileri bittikten sonra Kıbrıs’a gidinceye kadar
Gül Palas ve emsali otellerde yer ayırtmakta ve 100 lira da harçlık vermektedir. Ancak daha
sonraki süreçte hasta veya yaralı olmamasına rağmen Kızılay imkânlarından istifade ederek
Türkiye’ye gelen, hastane imkânlarından faydalanıp otellerde kalan ve üzerine de kendilerine
100 lira harçlık verildiği tespit edilen kötü niyetli kişiler tespit edilmeye başlanır. Mart
ayındaki son kafilede 13 tüberküloz hastası ve yaralı, 20 evsiz ve fakir yanında 9 varlıklı
kimse olduğu bildirilir ve bu şekilde davranan 13 kişi tespit edilerek bunlar derhal gruptan
çıkartılır. 5 Nisan 1964’den itibaren adaya yardım götürmek üzere Ulaştırma Bakanlığı
tarafından Kızılay’a tahsis edilen 1500 tonluk Malazgirt gemisi de 1 Nisan’dan itibaren
malzeme alımına başlar. Gemi Mersin’den Mağusa’ya 9. seferine de 827.054 kilo ve
1.837.39lira tutarındaki yardım malzemesiyle 13 Nisan 1964 günü başlar ve 14 Nisan günü
yükünü Mağusa limanında tahliye eder. Dışişleri Bakanlığı tarafından Kızılay Genel
Merkezi’ne gönderilen 5 Mayıs 1964 tarihli ve 1.573 sayılı yazıya göre Uluslararası Kızılhaç
Teşkilatı Kıbrıs Heyeti Başkanı Max Stadtler’in Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliğine Kıbrıs
Türk toplumunun elinde ancak 20 Mayıs 1964 tarihine yetecek kadar yardım malzemesi
bulunduğu ortaya çıkınca daha önce Kıbrıs TCM yetkilileri tarafından verilen ellerindeki
malzemenin Mayıs ayı sonuna kadar yeteceği yönündeki tahmini bilgilerin yanıltıcı olduğu
ortaya çıkar. Bunun üzerine Kızılay tarafından 400 ton un, 50 ton şeker, 35 ton yemeklik yağ,
2.300 battaniye, 200 çadır, 21.000 metre kumaş, keten ve basma ile 3.000 çift ayakkabı
dışında 800 ton yeni yardım malzemesinin derhal temin edilmesi ve 2.250.000 lira tutarındaki
bu yeni yardım paketinin de adaya gönderilebilmesi için çalışmalara başlanır.77
Nisan 1964 itibarıyla Kızılay’ın Lefkoşa’da açtığı hastanede üçüncü grup olarak görev
yapmakta olan sağlık ekibi ise Dâhiliye Uzmanı, Dr. Mehmet Melih Abidinoğlu, Genel
Cerrah Dr. O. Nejat Pamir, Genel Cerrah Dr. M. Arman Sanol, Röntgen uzmanı Dr. M.
Kemalettin İzmirden, hemşire Perihan Öncü, Ayten Tamak, Ayşe Yılmaz, Neriman Uslu, T.
Umur Erdamar ve Ahmet Ahıskal’dan oluşmaktadır. Bu ekipte görev yapmakta olan doktorlar
bir aylık görevlerini 12 Mayıs 1964 tarihinde tamamladıklarından daha sonraki dönemde 13
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Mayıs 1964 tarihinde Türkiye’ye döneceklerdir.78 Bu ekibin yerine gidecek olan ve 13 Mayıs
1964 günü Lefkoşa’da hizmete başlayan 4. grup ekibi ise Röntgen Mütehassısı Dr. İbrahim
İskeçe, hariciye Mütehassısı Dr. M. Cevat Dinçtürk, hariciye Mütehassısı Dr. Kazım Uğur,
Hariciye Mütehassısı Dr. Yavuz Erkoçak, Başhemşire İsmet Oruç, Hemşire Ayten Akıncan,
Ayşe Yılmaz ve Teknisyen İbrahim Kabaoğlu ile Haydar Elmas olmak üzere 4 doktor, 3
hemşire ve 2 teknisyenden oluşmaktadır79 ve 12 Mayıs 1964–17 Temmuz 1964 döneminde
Dr. İbrahim İskeçe başkanlığında Lefkoşa’da göreve başlayacaktır. Aynı günlerde tedavi
edilmek üzere Kızılay tarafından Türkiye’ye getirilen 10 hasta ve yaralı Kıbrıs Türk’ü de
tedavilerinin ardından BEA Havayolları ile Lefkoşa’ya gönderilmiştir. 80 Kıbrıs’ta 5. grup
olarak görev yapacak ekip ise 4 doktor, 5 hemşire ve 2 teknisyenden ibarettir ve 16 Temmuz
1964–18 Eylül 1964 döneminde görev alacaklardır. 6. grup olarak görev yapacak olan 4
doktor, 3 hemşire ve 2 teknisyen ise 17 Eylül 1964 tarihinde göreve başlayacaklardır. Ekibin
hemşire ve teknik kadrosu ise görevlerine devam ederken gönüllü olarak ve tarih
belirtmeksizin çalışmak istediğini belirten Dâhiliye Uzmanı Dr. Enver Kuttaş ise Kıbrıs’ta
kalabilmek için müracaatta bulunur. Kızılay Yardım Ekibi Başkanlığı hastanenin işlemesi ve
Türkiye’ye yaralı ve hasta sevkiyatı dışında adanın dört bir tarafında ve şartların el verdiği
ölçüde hizmet ve yardım götürmeye devam eder.81
Haziran 1964 itibarıyla Kıbrıs TCM Başkanı Rauf R. Denktaş tarafından Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçiliğine yapılan müracaat sonrasında “Kıbrıs’ta devam eden fevkalade durum
neticesinde mali ve iktisadi tazyikin arttığı, gittikçe fakirleşen Kıbrıs Türklerinin ancak
anavatandan sağlanan yardımlarla hayatlarını idame ettirebildikleri” belirtilerek teslim edilen
acil ihtiyaç listesinin Temmuz 1964 ortalarına kadar adaya ulaştırılması konusunda yardım
talebinde bulunulur.82 Bu kapsamda acilen Kıbrıs’a gönderilmesi istenen yardım malzemesi
listesi 700 ton çavdar unu, 8.5 ton şeker, 60 ton pirinç, 40 ton makarna, 20 ton bulgur, 80 ton
fasulye, 30 ton nohut, 53 ton börülce, 20 ton mercimek, 60 ton yemeklik yağ, 25 ton
zeytinyağı, 2 ton çay, 3 ton salça, 10 ton sabun, 1 ton Vim, 8 ton sabun tozu, 8 ton pişmiş
konserve, 10 ton zeytin, 3 ton reçel, 3 ton bisküvi, 4.000 metre pazen, 4.000 metre kaput bezi,
4.000 metre basma, 4.000 metre patiska, 1.000 çift erkek, 1.000 çift kadın, 1.000 çift çocuk
ayakkabısı, ayrıca 1.500 çift küçük çocuk (bebek) ayakkabısından oluşmaktadır. Bu talebin
hemen ardından yapılan görüşmelerde ise TCM Başkanlığı istenen margarin, zeytinyağı, kuru
fasulye, un ve şekerin mutlak surette listede istenilen miktarda gönderilmesi gerektiğini, aksi
takdirde aradaki farkın Rum kesiminden satın alınmak suretiyle kapatılması yoluna
gidileceğini belirtir.83 Lefkoşa’da Kızılay tarafından hizmete sokulan hastane sadece adadaki
Kıbrıs Türklerine yönelik tedavi ve teşhis hizmeti vermemekte, ayrıca Kıbrıs’ta tedavilerine
imkân bulunmayan hasta ve yaralıların Türkiye’ye getirilmesi konusunda da faaliyette
bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan girişimlerin dışında bazı Kıbrıs Türklerinin Kızılay
Genel Hastanesi’nin bilgisi dışında ve tamamen şahsi temasları neticesinde Mağusa’dan
Mersin’e dönen yardım gemileriyle adayı terk ettikleri ve Türkiye’ye gelmeye başladıkları da
öğrenilir. Söz konusu bu kişilerin tedavilerinin ardından Kızılay yardım gemileriyle adaya
dönmeleri konusu biraz sıkıntılı bir durum olur. Kızılay’a bu yolda müracaatta bulunan bu
kişilerin müracaatları Kıbrıs Rum makamlarının adayı gizlice terk eden ve tekrar geri gelmek
78
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isteyenlere karşı olumsuz tavır takınması ve müsaade etmemesi ve Kızılay’ın da Dışişleri
Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmeler sonrasında bu durumun olumlu
karşılanmadığının bildirilmesi nedeniyle sonuçsuz kalır.84 Aynı günlerde ilk yardım
hastanesinde iki aylık görev sürelerini tamamlayan 4. grup hastane personeli Röntgen Uzmanı
Dr. İbrahim İskeçe, Hariciye Uzmanı Dr. M. Cevat Dinçtürk ve Dr. Kazım Uğur, Dâhiliye
Uzmanı Dr. Yavuz Erkoçak, hemşire İsmet Oruç, Ayten Akıncan, Ayşe Yılmaz, kan
teknisyeni, Seder Özer, teknisyenler İbrahim Kabaoğlu ve Haydar Elmas yerine 5. grup
hastane personeli olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Hariciye Uzmanı Op.
Dr. İ. Hakkı Örmeci ve Op. Dr. Selçuk Gürkaynak, Dâhiliye Uzmanı Dr. Güngör Savgüç,
Röntgen Uzmanı Dr. İsmet Ulutaş, hemşire Güler Ersan, Naciye Akyıldız, Nimet Kaya, Ülkü
Kıyak ve kan teknisyeni olarak da Seder Özer yerine İsmet Buğdaypınar’la teknisyen Cemal
Şengönül ve Şevket Atmaca atanır.85 Hastanenin faaliyete geçmesinin ardından adada bulunan
yetkililer yanında BM ve Kızılhaç temsilcileriyle de irtibata geçilir. Ayrıca alınan bir kararla
Temmuz 1964 tarihinden itibaren hastanede Kızılay bayrağının dalgalanması, yaşları 8 ila 14
arasında değişen toplam 55 çocuğun mütevazı bir törenle sünnet ettirilmesi, talep edilen
kimyager konusunda gerekli girişimlerde bulunulması gündeme gelir. Ankara’dan talep edilen
ilaç ve malzemelerden bulunabilen 8 adet Brown tel atel, 500 adet Streptomycin, 192 makara
flaster, 1 adet sterlizatör, 50 kilo alçı ve kan serumu temin edilmiş ve Basın Ataşesi Selahattin
Onat vasıtasıyla adaya gönderilmiştir.86
Kızılay adadaki yardım faaliyetleri yanında ayrıca BM ve Kızılhaç yetkilileriyle de
temaslara başlamış ve özellikle zor durumdaki Türk köylerine yönelik yardım girişimlerine
hız vermiştir. Bu kapsamda 25 Haziran 1964 tarihinden itibaren adadaki görev süresini
tamamlayarak Kıbrıs’tan ayrılan Joint Relief Commission Başkanı Mr. Coles yerine BM ve
Kızılhaç adına kimlerin ne şekilde faaliyette bulunacağı üzerinde durulur ve “BM askeri gücü
normal devriye ve kontrol görevlerini yaparken refah işleri ile de alakadar olacaklar ve
köylerde rastladıkları sosyal problemleri derhal Mahalli Yer ve Bölge Komutanına bildirecek
ve acil ihtiyaçları kendi mıntıkalarından temine çalışacaklardır. Her Zone Commander’ın
ayrıca bir de refah işlerinden mesul personeli olacaktır. Kendi mıntıkalarında halledemedikleri
özel problemleri en seri bir vasıta ile BM refah işlerinden sorumlu makama bildireceklerdir.
İşbu makam da İngiliz Kızılhaç’ının bu hususta yardımını isteyecektir. Şimdilik İngiliz
Kızılhaç’ı personel sayısının düşük olmasına rağmen kendileriyle havale edilecek olan
vazifeyi yapmayı kabul etmişlerdir. Beynelmilel Kızılhaç mümessili de esas vazifesine
ilaveten Kızılay bağışlarının adaya girmesini ve İngiliz Kızılhaç’ının tasarrufunda bulunan
yiyecek maddelerinin ihtiyaca göre dağıtımı ve elden çıkan malzemenin yerine hayırsever
teşekküllerden malzeme temin etmeye gayri resmi olarak İngiliz Kızılhaç’ı ile işbirliği
yapacağını vaat etmiştir… Beynelmilel Kızılhaç mümessili Kızılay’ın gönderdiği yiyecek
maddelerinin bazıları mahalliyen satın alınabildiği cihetle Kızılay yiyecek maddesi yerine
para gönderilmesi hükümetçe şayanı arzu olduğunu belirtmiştir. Ben de Kızılay’ın para
göndermesine imkân olmadığını, çünkü ilaç, giyecek ve gıda maddelerinin müstahsil tüccar
ve fabrikatör tarafından aynen hibe edildiğini ve Türkiye’nin Kıbrıs Türk’üne Kıbrıs
anayasasının 108. maddesi gereğince yardım yapmaya ve bizim de bu yardımı almaya
kanunen hakkımız olduğunu belirttim ve bu hususta gerek kendisinin ve gerekse Mr.
Jansen’in Hariciye Vekâleti mensuplarını aydınlatmalarını rica ettim. Beynelmilel Kızılhaç
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mümessilinin temas ettiği ikinci nokta da Kıbrıs hariciyesi tarafından TC Büyükelçiliğine 8
Haziran 1964 tarihli ve Kızılay’ın göndereceği bağışlarla ilgili bir mektubun suretini okudu.
Bu mektupta esas itibarıyla üç noktaya temas ediliyordu. Birincisi Türkiye’den gelecek
Kızılay bağışlarının Kıbrıs’a geleceği tarihten üç hafta evvel Hariciye Vekâletine TC
Büyükelçiliğinin müracaat etmesi, ikincisi malzemeyi getirecek vapurun tonajının ve isminin
bildirilmesi ve üçüncüsü de gelecek her türlü eşyanın cinsi ve miktarının teferruatlı bir şekilde
bildirilmesi, bilhassa ilaç meselesinde beynelmilel ve yerli kanunlara riayet edilmesi.”87 denir.
Temmuz 1964 tarihinden önce adaya gelen ve dağıtılan malzemelerle ilgili olarak
Rumların 6. gemi konusunda zorluk çıkartması ve 15 Temmuz 1964’te gelen gemiye gümrük
uygulanması sonucu Kıbrıs’ta göreve başlayan BM askerî gücü devreye girer ancak buna
rağmen 900 tonluk malzemenin yalnızca 390 tonu Mağusa’ya çıkartılabilir. Kıbrıs'a ayrıca un,
şeker, yağ, tuz, bakliyat, hububat cinsinden yiyecekler gönderir. Aynı dönem içerisinde
Türkiye’de Başbakanlık, Kıbrıslı Kardeşlerimize Yardım Tali Komitesi’nin kurulduğu
açıklanır.88 Kıbrıs'a bilgi akışının sağlanması, yaralıların getirilip Ankara'da tedavi edilmesi
dışında Kıbrıs'ta tedavisi mümkün olmayan hastalar da Türkiye'ye getirilir. 1963'den itibaren
evlerini, köylerini terk ederek güvenli bölgelere yerleşen siviller için göçmen kampları
kurulur. Evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere gelen bu masum insanların çadır,
battaniye ve yiyecek ihtiyaçları da Kızılay tarafından karşılanır. 23 Aralık 1963-Ekim 1964
döneminde Kızılay tarafından Lefkoşa’da açılan hastanede toplam 12.500 kişinin kan grupları
tespit edilmiş, 15.000 civarında hasta ve yaralının tedavileri tamamlanmış, ayrıca 112 kişi de
tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gönderilmiştir. 89
Öte yandan 1964 yılı sonunda Kızılay İlk Yardım Hastanesi için Türkiye’den 500 kan
alma şişesi, 500 kan alma şişesi, 500 kan verme takımı, 10 şişe Anti A, 10 şişe Anti B, 10 şişe
Anti AB, 10 şişe Anti D ve 5 şişe de Anti CD istenir.90 Aynı günlerde ve Kızılay Genel
Başkanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre 21 Aralık 1963–31 Aralık 1963 döneminde
Kızılay tarafından Lefkoşa’da tesis edilen seyyar hastanenin işletme tutarı ise 576.460.58
olarak belirlenmiştir.91 Söz konusu bu hastane masrafları ise 48.318.23 lira cerrahi alet,
151.726.82 lira ilaç, 20.660 lira ilk yardım malzemesi, 26.243.50 lira kan şişesi ve kan takımı,
7.186.50 lira röntgen filmi, 5.406.65 lira mutfak malzemesi ve 316.918.88 lira hastane işletme
masrafları olarak ortaya çıkar. Burada belirtilen miktar sadece hastanenin işletme
masraflarıdır. Personel masrafları dâhilinde gösterilen 408.521.69 lira yolluk ve 106.390.80
lira uçak bileti bedelinin büyük bir kısmı da Kıbrıs Hastanesi personeli için ödenmiş
durumdadır. Yardımlar dâhilinde harcanan meblağ ise toplam 729.420.84 liradır ve hasta
Kıbrıs Türkleri için sarf edilen meblağ 52.071.96 lira, söz konusu bu hastalara nakden ödenen
41.781.28 lira, KTKD’ne ödenen 471.367.60 lira ve Kıbrıs Büyükelçiliğine ödenen de
164.367.60 liradır. 92 Kızılay Genel Başkanlığı tarafından alınan karar gereğince KTKD’ne
her ay düzenli ödeme yapılmaktadır. KTKD de Kızılay tarafından yapılan bu yardım
ödemelerini muhtaç durumdaki Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerine dağıtmakta ve dağıtım
listelerini de peyderpey Genel Müdürlüğe teslim etmektedir. KTKD için yapılan ödemeler
Kızılay tarafından doğrudan Kıbrıs masrafları kapsamına alınmaktadır.
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SONUÇ
Yunanistan’ın Kıbrıs adasını Yunanlaştırma çabaları 1950’li yıllarda Birleşmiş Milletler
tarafından kabul edilmeyince ortaya çıkan ve 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren adayı kan
gölüne çeviren EOKA tedhiş örgütü kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de Kıbrıs
Türklerine yönelik sindirme, korkutma ve tedhiş hareketlerine devam eder. Bunların en
kanlısı 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan saldırılardır ve aynı dönemin içerisinde Kıbrıs
Türklerine en hızlı ve seri olarak ilk yardım girişimi Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmiştir. Burada bahsedilmesi ve unutulmaması gereken en önemli husus ise
insanlara yardım amaçlı olarak faaliyette bulunan Kızılay’ın 1974 Barış Harekâtı’na kadar
geçen süreçte devam eden yardımlarının ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin bütün ada
sakinlerine yönelik olmasıdır. Bu husus özellikle kurumun resmi yazışmalarında ve
personelinin Kıbrıs’taki çalışmaları sırasında kendisini çok net ve yakından göstermiştir. Bu
süreçte Kızılay her türlü insani yardım malzemesi yanında görevlendirdiği personel, açtığı
çadır kentler, sahra hastaneleri, kan bankaları, seyyar ilk yardım ekipleri ile cansiperane
faaliyette bulunmuş ve özellikle Kıbrıs Türklerinin acılarını büyük ölçüde dindirmeye gayret
göstermiştir.
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ÇEVRESEL MUHASEBE AÇISINDAN ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARTLARINA BAKIŞ

Nurullah KAYA*
Öz
Dünyada yaşanan
anan hızlı teknolojik geli
gelişmeler,
meler, çevre sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Çevre sorunlarının hesaplanabilirliği
hesaplanabilirli , kayıt altına alınabilirliği
alınabilirli ,
ölçülebilirliği ve karşılaştırılabilirli
tırılabilirliği geleneksel muhasebe ile mümkün görülmemektedir.
Son yıllara çevresel muhasebe ile ilgili çalışmalar
çalı malar damgasını vurmasına ra
rağmen, ülke
yönetimlerinin ve ilgililerinçevreye bakışının
bakı
farklı olması ve çevre muhasebesini
uygulayanlar için bir muhasebe standardının olmayışı,
olmayı , gözlerin uluslararası muhasebe
standartları kuruluna çevrilmesine neden olmuştur.
olmu
Çalışma,
ma, çevresel muhasebe ve
uluslararası muhasebe standartları hakkında teorik bilgi ile beraber uluslararası muhasebe
standartları kurulunun çevresel muhasebe konusuna daha fazla eğilmesi
e ilmesi gere
gereğini ortaya
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları
OVERWIEV OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IN TERMS OF
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING POINT

Abstract
Rapid technological developments in the world cause environmental problems. It seems
impossible to account, record, measure and comparable environmental problems viatr
aditional accounting. Although environmental accounting studies have shown great growth
in the last years, since country government sand interested parties have different
perspective on the environment, and environmental accounting practitioners lack
accounting standard for accounting, eyes have focused on international accounting
standards committee. This study gives theoretical information about environmental
accounting andinternational accounting standards and reveal sthatinter national accounting
standards committeeneeds to address environmental accounting more.
Keywords: Environmental Accounting, International Accounting Standards
*

Yrd.Doç.Dr. Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
letme Bölümü, Muhasebe- Finansman
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I.Giriş
İnsanla doğal çevre arasındaki ilişki, insanlık tarihi kadar eskidir. 1970 lerde
insanın çevreye vermiş olduğu zararın etkisini kabul eden anlayıştaki artış, geleneksel
ekonomi, etik ve genel kabul görmüş muhasebe üzerinde radikal tedbirlere öncülük
etmiştir. Buna paralel olarak günümüzde, toplumların çevreye duyarlılığının artmasıyla
birlikte çevresel maliyetlerin belirlenmesi ve muhasebe sistemine entegre edilmesi tüm
işletmeler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir.
Geleneksel muhasebede, daha çok para ile ölçülebilir değerlerin kaydedilmesi
anlayışı hâkim olduğundan, hizmet ve üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevre
sorunlarının ölçülmesi, kaydedilmesi ve finansal tablolarda raporlanması mümkün
görülmemektedir.
Finansal tablolarda yer almayan aynı zamanda üretim sürecinde ortaya çıkan çevre
sorunlarını minimize etmek ve bunlar için katlanılan maliyetleri kaydetmek amacıyla
geliştirilen çevresel muhasebe, çıkar gruplarının finansal tabloları daha açık bir şekilde
anlayabilmelerine imkân sağlayabilmektedir. Bu durumun işletmelerin piyasa değerlerine
olumlu katkı sağlaması muhtemeldir.
Bu katkının sağlanması, özellikle çevresel muhasebeyi uygulayan çok uluslu
şirketlerin finansal tablolarını, anlaşılır, tutarlı, karşılaştırılabilir, ortak bir dille
yayınlanmasıyla mümkün olacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu’na büyük görevler düşmektedir.
I.I. Çevresel Muhasebenin Tarihçesi
Sanayi devriminde esas alınan kârın maksimizasyonu, refah artışı, hızlı kentleşme
ve sanayileşme gibi kavramlar, özellikle sermaye çevrelerinin hırsını pekiştirmiş kârlarını
artırabilmek için doğal kaynakları acımasızca kullanmaya, çevresel kayıpları dikkate
almadan üretimin sürdürülmesine devam etmişlerdir. Bunun yanında süratli nüfus artışı ve
düzensiz şehirleşme, hem kırsal hem de kentsel toplum yapılarını bozmuştur. Sanayileşme
ile daha da artan çevre sorunlarının öncelikle sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıktığı kabul
edilmiştir.
Genelde ilk amaçlarından birisi kâr elde etmek olan işletmeler; çevreye özen
göstermemek gibi bir yanılgıya düştüklerinde, orta ve uzun dönemde iş yapacakları ve kâr
sağlayacakları çevreyi bulamayacaklarının bilincine varınca, üretim yöntemleri ve yatırım
planlarında çevreciliğe önem vermeleri gerçeğinde birleşerek “çevre korumaya” yönelik
çalışmalara başlamışlardır. Diğer yandan toplumsal baskılar, tüketici talepleri, çevreyle
ilgili çeşitli organizasyonlar ve yasal düzenlemeler, işletmeleri çevre konusunda duyarlı
davranmaya ve karar alma süreçlerinde çevresel faktörleri de dikkate almaya yöneltmiştir.

2

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Bugün artık çevre koruma, uluslararası ticareti engelleyici teknik sınırlamalara gerekçe
oluşturabilmektedir. (Haftacı, Soylu, 2008)
Çevresel sorunların çözümü ve çevreyi koruma noktasında küresel anlamda
adımlar atılmış bu adımlardan biri de “çevresel muhasebe” yaklaşımı olmuştur.
Çevresel değerlerle ilgili hesapları bir muhasebe sistemi içerisinde göstermeye
ilişkin çalışmalar ilk olarak 1970’li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde
başlatılmıştır. Daha sonra Norveç tarafından “Doğal Kaynak Muhasebesi Modeli” adında
bir çalışma yapılmıştır (Pearce ve diğ., 1992). Bugün ise gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte
olan bazı ülkelerde çevresel muhasebeye ilişkin çalışmalar ileri düzeylere ulaşmıştır.
Günümüzde çevresel muhasebe araştırmaları, büyük ilerleme kaydettiği ve
gelişmekte olan ülkelerin muhasebe alanlarında kapsamlı muhasebe uygulamalarına
başlandığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler,
uluslararası çevresel muhasebenin
sistematik rehberinde 1999 yılında oluşturulan “Yıllık Çevresel Muhasebe ve Raporu” nda
bu konuya yer vermiştir. Bugün birçok ülke, çevresel muhasebe raporunun açıklamasına
başlamıştır.
Çevresel muhasebenin gelişiminde, gelecekte beklenen önemli bir boyut, ulusal ve
uluslararası seviyede şeffaflık, tam ve güvenilir bilgiye olan yoğun taleptir. Bu tür raporlar,
uluslararası taraf olunan anlaşmaların bilgilendirilmesi esnasında da önem
kazanmaktadır.(TUSİAD, 2005)
1.2. Çevresel Muhasebe
İnsanlık bilim ve teknolojiyi kullanarak yaşam kalitesini yükseltebilmek için, bir
yandan ekonomik gelişmeyi ve kalkınmayı sağlarken, diğer yandan bu gelişme ve
kalkınma faaliyetleri sonucu meydana gelen hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre
sorunlarını azaltmak ve önlemek için çalışmaktadır. (Haftacı, Soylu, 2008)
Bu çalışmalar çerçevesinde çevre kirlenmesine karşı alınan önlemlerin ekonomik
değerlerde gösterilmesi gereği ortaya çıkmış, daha önceleri serbest mal olarak düşünülen
çevre, çevresel zararların ortaya çıkmasından sonra, ekonomik mal olarak görülmeye
başlanmış ve çevre ile ilgili bu gelişmelerden etkilenen işletmeler karar alma süreçlerinde
çevresel faktörleri de dikkate almaya başlamışlardır. (Haftacı, Soylu, 2008)
Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üreten işletmeler, çevresel
kaynakları işletmesinde üretim girdisi olarak kullanmakta, üretim süreci sonunda ise çeşitli
atıklar ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerin bu özelliklerinden dolayı temiz ve yaşanabilir bir
dünya için önemli sorumluluklar üstlenmeleri gerekmektedir. Bu sorumlulukların
ölçülmesinde ve uygulamasında çevre muhasebesi önemli bir araç olacaktır. ( Kırlıoğlu,
Fidan, 2010 )
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Literatürde, “yeşil muhasebe” (gren accounting) veya
“doğal kaynak
muhasebesi”(natural resource accounting) olarak da adlandırılabilen çevresel muhasebe, en
genel şekliyle,”çevresel kaynakların kullanımı ve bu kaynakların kullanımı sonunda
doğacak etkilerin muhasebesidir (Gautam, 1997).” şeklinde ifade edilmektedir.
Bir başka tanımda, çevresel muhasebe, “çevresel kaynakların oluşumunu, bu
kaynakların kullanılma biçimini, insanların ve işletmelerin faaliyetleri sonucunda bu
kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve işletmelerin çevresel açıdan durumunu
açıklayıcı bilgiler üreten ve bu bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir”
(Kırlıoğlu ve Can, s.1998) şeklinde ifade edilmektedir.
Çevresel muhasebe kavramı, bir işletmenin katlandığı ve sorumlu tutulduğu
maliyetleri işletme içi ve işletme dışı boyutta ele almakla birlikte, işletmenin
faaliyetlerinden kaynaklandığı, ancak sorumlu tutulmadığı ve herhangi bir ödemede
bulunmadığı maliyetleri göz önüne almaktadır. Kısa dönemde işletmeyi etkilemiyormuş
gibi görünen bu maliyetlerin, ancak uzun dönemde işletmeyi de etkileme ihtimali
büyüktür(Özbirecikli, 2002, s. 25-26)
İşletmeyi etkileyen faktörlerin yanında çevresel muhasebenin kapsamını oluşumunu
ve gelişimini etkileyen unsurlar da söz konusudur. Bu faktörler, makro ve mikro açıdan ele
alınabilir. Makro açıdan etkileyen faktörler arasında ekonomi, politik sistem, hukuk
sistemi, işletmelerin finansal yapısı, vergi sistemi, uluslararası ilişkiler, muhasebe mesleği
ve eğitimi, kültür önemli bir yere sahiptir.
Çevresel muhasebeyi mikro açıdan etkileyen faktörler ise, muhasebe anlayışının
yetersizliği ve bu konuya bağlı olarak alt başlıklardır. Çalışmada, özellikle mikro açıdan
etkileyen faktörler ele alınacaktır.
I.2. 1. Günümüz Muhasebe Anlayışının Yetersizliği
Geleneksel muhasebe, finansal kaynaklar için bir üst sınır getirmediği gibi, doğada
taşıma kapasitesi nedeniyle mevcut olan sınıra karşılık gelecek rakamsal bir sınır da
getirmemektedir. Madde ve varlıklar arasındaki etkileşim, bağlılık ve bütünlüğü dikkate
almaksızın kapsamına aldığı tüm konuları ilişkili ve bağlı bulunduğu bütünlükten
ayırmakta, bölmekte, saymakta, kaydetmekte ve aslında birbirlerine eklenmeyebilecek olan
olguları sonuçta mali tablolarda birleştirmektedir. (Schaltegger., Burrit, 2000, s. 79)
Mevcut muhasebe uygulamalarında, yalnızca hissedarlar, finans kuruluşları ve
diğer ilgili gruplarla yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülükler, borç olarak
kaydedilmekte iken ( örneğin zehirli atıkların salınımı sebebiyle doğan borçlar vb.)
çevresel yükümlülükler, gelecek nesillerle bir sözleşme yapılmadığı için
kaydedilmemektedir (Rubensteın, 1994, s. 17 ).
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Geleneksel Muhasebe, hukuki olarak düzenlenmiş olan toplumsal maliyetlerle
ilgilenmektedir. Kaynak kullanımından çok finansal işlemleri dikkate aldığından ve bu
konuda yapılmış hukuki bir düzenleme bulunmadığından hava, su veya toprak gibi doğal
unsurları da içeren bir toplam üretim maliyeti hesaplaması yapmamakta ve kayıt altına
almamaktadır. (Rubenstein, 1994, s. 19)
Geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesi sistemleri, geçmişe dönük ilgileri
nedeniyle, geleceğe ilişkin değerleri dikkate almamaktadırlar. Örneğin; zayıf çevresel
performansın, çevresel konulara önem veren müşterilerin satın alma eğilimlerini azaltması,
çevresel konularda kısıtlamaları bulunan piyasalara erişmeyi engellemesi, muhtemel
ortakların çevresel riskleri olan bir işletmeyle işbirliğine girmekten kaçınmaları gibi
nedenlerle, finansman ve sigorta imkânlarının kısıtlanması gibi daha soyut sayılabilecek
olan çevresel maliyetlere finansal tablolarda yer vermemektedir. ( Kırlıoğlu, Can, 2006,
68 )
Çevresel raporlama açısından çevresel gelir ve giderlerin tahakkuk ettirilmesinde
tahakkuk ilkesinden, bunların eşleştirilmesinde, eşleştirme ilkesinden, çevresel raporlama
maliyetinin ( bu bilgilerden faydalanacak olanlara ) sağlayacağı faydadan büyük olması
durumunda, önemlilik ilkesinden, çevresel nitelikli bilginin dönemler ve işletmeler
düzeyinde kıyaslanmasında tutarlılık ilkesinden, çevresel borçların gelecekteki yasal
düzenlemelerle ilişkilendirilmesinde ihtiyatlılık ilkesinden, vb. kaynaklanan güçlükler söz
konusudur. (Nyquıst, 2000, s. 178)
Muhasebe mesleği çevresel maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinin
geliştirilmesi konusunda öncelik alarak yeterince aktif bir rol üstlenememiştir. ( Parker,
2000, s. 43)
Kısacası, geleneksel muhasebe, çevresel muhasebe için uygun değildir. Çünkü
geleneksel muhasebe, insanın doğal çevreye yapmış olduğu etkiyi kavrayamamasından
dolayı bu yönüyle eksik kalmıştır. Çevresel muhasebe ve raporlamanın gözden geçirilmesi
ihtiyacının var olduğunu dile getiren bazı yazar ve bilim adamları mevcuttur. Bu alanda,
çevresel raporlara dayanan ve yıllık raporlarda çevresel olayları dile getiren bolca
akademik yazı ve çalışmalar göze çarpmaktadır. Fakat bu durum, herkesin kabul ettiği gibi
evrensel değildir. Örneğin çevresel muhasebe, IASB nin gündeminde olan karbondioksit
emisyonuna rağmen muhasebe standartlarında yer almamıştır. ( Cook, 2009 ) Tarihsel
dizin içerisinde sınırlandırılan ve tartışılan çevresel muhasebe için birkaç başlık altında ele
alınacak engeller mevcuttur. ( Jones, 2010, s. 129 )
I.2.I.I. Teknik muhasebe uygulamaları
Maunders ve Burnitt ( 1991) çevreye karşı zararları azaltma ( varlık kavramı ve
dönemi gibi ) muhasebenin belirli teknik varsayımlarını göstermektedirler. Örneğin, varlık
kavramı, “birimler” muhasebesi olan yapısal varlıkları suni olarak öne sürmektedir. İşletme
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organizasyonunun belirli yapı taşları olan şahıslar ve varlıklar, mali tablolarda yer almadığı
için işletmeye ilgi duyanlar tarafından bu unsurlar, açık bir şekilde görülemezler. Şirketler
gibi işletmeler de sınırları belirlenemeyen ve sürekli değişen likit bir maddi olmayan
varlıktan etkilenirler. Dışarıdaki bu dış sallanmış birimler, göz ardı edilmektedir. Daha çok
çevre ile varlıklar arasındaki etkileşim, bilinememekte ve kayıtlanamamaktadır.
(Saravanamuthu, 2004, s. 298 )
Belirli aralıklarla, suni ve farklı dönemler zaman dilimiyle ayrılmıştır. Finansal
raporlarda bu dönem, bir takvim yılıdır. Modern şirketlerde uygulanan muhasebe, uzun
vadeye yayılan küresel ısınma gibi çevresel problemler varken, kısa vadeye
odaklanılmıştır. Bu dönemdeki yanlış eşleştirme, muhasebe ve çevre arasındaki evliliğin
kolay olmayacağını göstermektedir. Eşleştirme kavramı, hava, su ve karaları kirleten,
biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan kısa vadeli yönetim stratejilerinin çevreye
vermiş olduğu zararın maliyetinin dikkate alınmamasıdır. ( Saravanamuthu, 2004, s. 299 )
I.2.I.2. Yeni bütünsel muhasebe
Yeni bütünsel muhasebe, çevre ve muhasebe arasında bir ilişki bağının olduğu ve
birbiriyle bağlı bir muhasebe sisteminin daha çok bütünsel bakış açısına dayanmaktadır.
Gerçekte muhasebe, özel finansal olay ve işlemler gibi bütün bir sistemin bazı parçalarını
ve çevre gibi diğer harcamaları ele alır. Bu kavram, çevresel muhasebe teorisyenleri
tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. ( Laughlinand Gray, 1988, Gray, 1990, 1992 ve
Daly, 1991 ) Organizasyona, birkaç yolla, ekonomik ve sosyal çevreye katkı sağlayan ve
birbirini etkileyen karmaşık bir ağ gibi bakılmaktadır. Nitekim organizasyonun küçük bir
birimi,( firma veya aile ) çok geniş bir sistemin ( toplam veya makroekonomik ) bir parçası
olarak faaliyet sürdürmektedir. Öyle ki, toplam ekonomi, doğal ekosistemin geniş bir
parçası gibidir. (Daly, 1991, s. 256 )
Bu etkileşim, hem parasal hem de parasal olmayan işlemlerin ölçülebilirliğini
kapsamaktadır. Aynı zamanda insan ve insansız sistemleri de içine almaktadır. Gray,
(2002) bu sisteme, muhasebe ve finansın sınırları çerçevesinde sonuca deneme yanılma
yoluyla giden bir yardım düşünce sistemi olarak bakmaktadır.
Geleneksel makroekonomik modeller, biyolojik kaynak temelli dünyanın
bozulmasını göz ardı eden, öncelikle materyalist insanın arzu ve isteklerini tatmin etmeye
odaklanmaktadır. Çünkü bu anlayışa göre, çevrenin bir değeri ve maliyeti yoktur. Uzun
araştırmalar, olmayan piyasa faktörlerine değer atfetmede, başarısız olunduğunu
göstermektedir. ( Repetto, 1992a, 1992b ) Bir ülke, ormanlarını kesebilir, çevreyi
kirletebilir, aşındırabilir, yaban hayatı katledebilir, balıkların neslini yok edebilir. Fakat o
ülkenin ölçülebilen gelirleri, yok edilen bu varlıklar kadar etkilenmezler. ( Repetto, 1992b,
s. 64 ) Daha çok bu fakirleşme, insan odaklı sürecin bir sonucudur. Ayrıca ekosistemin
ihmal edilmesi, şu an yeryüzünde yaşayan insanların sürdürülebilirliğini de tartışılır hale
getirmektedir. ( Costanza, 1997 ) Geleneksel ekonomiler, toprağı, işçi ve sermaye
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tarafından sömürülmeye istekli ve hazır, verimsiz, doğal ve edilgen bir kara parçası olarak
görmektedir. ( Daly ve Cobb, 1989, s. 190 ) Toprak, yalnız kapitalist sürecin kullanımı
için değerlendirilir. Yine toprak, biyolojik çeşitliliğinin ekolojik bir deposu olarak
geleneksel ekonomik modellerin dışındadır.
Makro seviyede çevrenin bu kadar kenara itilmesi, mikro seviyede yeteri ölçüde
doğrudur. Geleneksel muhasebe, çevresel olayları içine alacak bir yapıya sahip değildir.
Benzer bir şekilde toprağı, bilançoda genellikle bir maliyet olarak kaydeder. Piyasa fiyatı
modeli toprağın meta olarak kabul etmiş ve bir insanın alıp sattığı bir nesne olarak
görmüştür.
I.2.I.3. Açıklanan raporun etkileri
Bütün organizasyonlar, kâr elde etmek gibi özel organizasyonel amaçların yanında
çalışanları insan olup geniş bir toplumun üyesi, ailesi aynı zamanda vatandaşıdır. (
Ostapski ve Isaacs, 1992 ) Eğer bu organizasyon, toplum ve yönetime dayalı
sorumluluğunu tamamen yerine getirirse, kurumsal çevre etkilerini raporlama ve
yayınlama gereği duyar.
Muhasebe sistemi içinde düzenlenen ve sunulan mali tablolarda eğer tüm toplumun
çıkarları gözetilmesi söz konusu ise, tüm toplumun üzerinde olumsuz dışsallıklara neden
olabilen çevresel konuların da muhasebe sistemi içine alınması gerekmektedir. Ancak
muhasebe sistemindeki hesap planları ve mali tablolar her zaman mali anlamda ele
alınmakta ve genelde kurumun, ortakların vb. belli kişilerin ve grupların çıkarları göz
önünde bulundurulmaktadır. Bu çıkar grupları içinde asıl “doğal paydaş” olan çevresel
konuların çıkarlarının henüz gerektiği önemde yerini alabildiğini söylemek halen mümkün
değildir (Güvemli, Gökdeniz, 1996, s. 23). Örneğin bir işletmenin mali tablosunda gözler
kâr rakamına odaklanırken, bu kârın ortaya çıkması için işletme faaliyetleriyle çevrenin ne
derece olumsuz etkilendiği çıkar grupları tarafından pek önemsenmemektedir.
Çok dar anlamda organizasyonlardaki doğal varlık yöneticilerinin hissedarlarına
karşı sorumlu olduğu görülebilir. Geniş anlamda ise onlar, herhangi bir faaliyet için doğayı
tahrip eden ( tabi kaynakların kullanımı veya kirlenmesi gibi ) ve aynı zamanda sahip
oldukları doğal varlıklar için sorumlu olarak görülmektedirler. (Willis ve Goodfellow,
1991 ) Yönetim, sahip olduğu topraklar ile bir arada yer almayan kara parçalarını yok
etmeye hakkı olduğu ve işletme faaliyetinin bir gereği gibi algılamaktadır. Mantık olarak
hali hazırda kanuni terimlerin göz ardı edildiği söylenebilir. Geniş halk yatırımları görüşü,
öncelikle dar özel hizmet yatırımlarının üzerinde yer almıştır. Diğer bir ifade ile “mülkiyet,
piyasa değeri oluşturmak için değer kullanımını yok etme hakkını vermez”. ( Sagoff, 1989,
s. 189 ) Mülkiyet, haklar gibi sosyal sorumluluk ve zorunlu yükümlülüklerden tamamen
ayrı düşünülemez. Mülkiyetin bu geniş ifadesi, toplum tarafından meşru kabul edilen
organizasyonlar için ihtiyaçtan kaynaklanmış gibi görünebilir.
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Yaban hayatı gibi çevresel varlıklar, geleneksel işletme varlıkları değildir. Bu
varlıklar, toplumun malıdır. Örneğin çevresel varlıklar, muhasebe varlıklarından daha
ziyade kamu için değerlenebilir varlıklardır. Bu varlıkların tabandan tavana kadar olan
özelliklerinin yetersiz bir şekilde tanımlanması, varlıkların ekonomik değerlerini ve
ekonomik hayatlarını belirlemede ölçü değildir. ( Barton, 1999, Pallot, 1992; Wrigt, 1990 )
Barton’un ( 1999, s. 208 ) yorumu, varlıkların yaban hayatın göçebeleri olmadığını, diğer
özel mülkiyetler gibi, satılamayacağını gelir aracı olarak kullanılamayan ve dışlanamayan
kamu malı olduklarını beyan etmektedir.
Eğer bu araçlar kabul edilirse, organizasyonlar, kaynaklarını sorumlu bir şekilde
yönetmelidir. Doğal kaynakların kullanımı için yönetim sorumluluğu gibi ortakların da
dikkate alınmasını dile getiren Rubinstein ( 1989, 1991, 1992 ) , toprağın çevresel
bozulmasını içine alan ve çift taraflı kayıt sistemini genişleten doğru muhasebe, doğal
kaynaklar fikrini geliştireceğini vehissedar kavramının gelecek nesilleri içine alması fikrini
ortaya atmıştır. ( Willis ve Goodfellow, 1991, s. 46 ) Bu yönetim anlayışı, hem kamuyu
hem de özel mülkiyeti kapsamaktadır. Üst ve alt kaynakların sorumluluğunu yönetme
yükümlülüğü, şirketlerin topluma karşı sorumlu faaliyetlerin açıklamasına gerekli
kılmaktadır.
Günümüzde birçok şirketin yıllık raporlarında veya yalnız sürdürülebilir çevresel
raporlarında büyük bir halk ve hükümet desteği ile işverenler gibi diğer şirket
hissedarlarına finansal ve finansal olmayan faaliyetlerin hesabını verme sorumlulukları
bulunmaktadır. ( Harte ve Owen, 1991; Hibbitt ve Kamp -Roellands 2000 )
Toplum tarafından kabul görmüş meşru işletmeler ve çevredeki endüstriyel etkiler
yeryüzünü çevresel tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştır. Muhasebeciler, bu bilgilerin
hazırlanması toplanması ve dağıtılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. (Adams, 1992,
Macve ve Carey, 1992 )
Başarılı organizasyonlar, işletme hissedarlarının bir sınıfına çevresel
sorumluluklarını iletişim yoluyla vermenin yanında çevreden sorumlu olanlar tarafından
geniş çaplı bir kanun çıkarılmasını istemelidirler. Aydınların kişisel çıkarları, işletme için
fark oluşturma ve rekabet piyasası avantajında öncülük edebilir. ( Hartman, Rubinand
Dhanda, 2007, s. 374 ) Çoğu olumsuz olarak algılanan çevresel raporlama, çevresel
başarılarını duyurmak isteyen şirketler için mükemmel kamu ilişkisi fırsatı sunmaktadır.
Zayıf çevresel performans, zorla isteksiz tanıtım ve eşit hükümet girişimlerinde şirketin
hisse değerlerine etki yapabilir.
Bu yönetim anlayışında, finansal varlıkların dar bir tanımlamasını söz konudur.
Hâlbuki çevresel varlıkların yönetiminde bu varlıkların da mantık çerçevesinde dikkate
alınması gerekmektedir. Yöneticilerin çok geniş bakış açısı, çevrenin yalnız düşünülmesini
değil aynı zamanda, çevresel faaliyetlerin hesaplarını da yapmalarını gerekli kılmaktadır.
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Bu muhasebe, resmi ve düzenli bir şekilde hem yıllık raporlar içerisinde çevresel
açıklamalara yer vererek hem de yalnız çevresel raporlara dayanarak düzenlenebilir.
I.2,2. Çevresel Muhasebe Raporu
Raporlama, muhasebenin önemli bir fonksiyonudur. Aynı şekilde çevre
muhasebesinde de raporlama hayati bir fonksiyondur. Çevre muhasebesinin ürettiği
bilgileri de muhasebe tanımında geçen bilgi kullanıcıları kullanacaktır. Yöneticiler,
işletmeye sermaye koyanlar, işletmeye kredi veren kişiler ve kurumlar, işletme kârı
üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan kamu maliyesi, mali analistler ve
tüm bilgi kullanıcıları olabilmektedir. ( Sevilengül, 2002, s. 10 )
Bazı durumlarda çevresel etkilerin gerçek boyutları bilinmediği için, işletmeler
çevreye verdikleri zararlı etkileri ölçümleyip kayıt altına alamazlar. Bu ve benzeri
nedenlerle çevresel etkiler işletmelerin yıllık mali raporlarına genellikle yansımaz. (Martin,
2007; 36)Muhasebe bilgi sisteminde hazırlanan raporların, bilgi kullanıcıları açısından
değer taşıyabilmesi için doğru, tutarlı, zamanlı, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olması
gerekir.( Hecht, 2005, s. 3)
Çevre
muhasebesinde
belgelerle
ispat
edilen
çevresel
bilgilerin
muhasebeleştirilmesi için parasal değerlerinin belirlenmiş olması gerekir. Var olan
muhasebe sistemi ancak mali nitelik taşıyan işlemlerin muhasebeleştirilmesine imkân
tanımakta, bunun dışında kalan ve mali nitelik taşımayan veya parasal olarak ifade
edilemeyen işlemler, muhasebede kayıt işleminin konusu dışında kalmaktadır. (Kırlıoğlu,
Can, 1998, s.103)
İşletmeler açısından hesaplanamayan ve ödenmeyen ve işletmenin tükettiği ancak
bir bedel ödemediği bazı çevresel değerler, hiç hesaba katılmazlar. İşletmeler kullandıkları
hava, su ve toprak gibi çevresel değerleri, çevreye yaydıkları gürültüyü, canlılara ve
bitkilere verdikleri zararları hesaba katamazlar. Oysa bunlardan ne kadar faydalandıkları ve
bunlar için ne kadar bir maliyete katlanmaları gerektiğinin ayrıca hesaplanması gerekir.
(Haftacı, Soylu, 2008)
Geleneksel finansal raporlar veya açıklamaları ile yetinmeyen işletme dışı gruplar,
günümüzde hızla gelişen doğal çevre bilincine paralel olarak, işletmelerden ayrıca çevre
konularını da içeren ayrıntılı raporlar istemektedirler. (Yarbaşı, 1998, s.50)
Çevresel muhasebe raporu, çevresel varlıklar, çevresel sorumluluk, çevresel
gelirler, çevresel harcama gibi ilave hesaplar, mevcut finansal muhasebe raporu temelinde
düzenlenmelidir. Muhasebe tabloları, çevresel kâr / zarar tablosu ve çevresel başarı
tablosunu kapsamalıdır. Raporlamanın kapsamı, tahmin edilen çevresel risk ve çevresel
etki, çevresel başarı yolundaki bir şirketin çevre bilgisini rapor etmede, çevre
politikalarının ilişkisini göstermelidir.
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Çevresel denetim raporu ise, çevresel muhasebe bilgi ve başarı, çevreyi
kirletenlerin bertaraf edilmesi, çevresel politika ve standartları içine alan ve işletmenin
diğer raporlarından farklı olan bağımsız rapordur.
I.3. Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tarihçesi
Piyasaların küreselleşmesi ve birbiriyle uyumlu hale gelmesi, heralanda olduğu gibi
ekonomi alanında da yaşanmaya başlayan entegrasyon, ülke ekonomileri arasındaki
sınırları kaldırmış ve ekonomikleri birbirine bağlı hale getirmiştir. Ekonomi alanında
yaşanan bu küreselleşme, muhasebe uygulamalarının da ülkeler arasında uyumlu olma
zorunluluğunu doğurmuştur (Karapınar, 2000, s.85).
Uluslararası işletmelerin sayısının artması ve uluslararası sermaye piyasalarında
yaşanan gelişmeler ülkelerarasındaki muhasebe uygulamalarına ilişkin farklılıkların
ortadan kaldırılması yönünde çalışmaların başlamasını teşvik etmiştir. Ortaya çıkan bu
zorunluluk ve teşvik, muhasebe uygulamalarının ülkeler arasındaki uyumunu sağlamak
amacıyla, birçok kuruluş tarafından çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. Uluslararası
Muhasebe
Standartları
Kurulu(IASC),Uluslararası
Menkul
Kıymetler
Komisyonu(IOSCO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD), Avrupa
Topluluğu(EC) ve Birleşmiş Milletler Standartlaşma Çalışmaları Konseyi(ECOSOC) gibi
birçok kuruluş bu uyumun sağlanması hedefini gerçekleştirmeye yönelik olarak çalışmalar
yapmaktadırlar.
Sermaye piyasalarının küreselleşmesi, uluslararası yatırım kararları ve sermaye
hareketleri ile şirket birleşmeleri, çeşitli ülkelerde yaşanan mali ve ekonomik krizler
nedeniyle yatırımcıların katlandıkları zararlar finansal tablo kullanıcılarını finansal
tablolardaki bilgileri sorgular duruma getirmiştir (Akdoğan, 2007 s. 101).
24 Mart 2000 tarihinde yapılan, Lizbon Avrupa Konseyi toplantısında,Avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanan Finansal Hizmetler Eylem Planının (Financial Services
Action Plan - FSAP) 2005 yılına kadar uygulamaya geçirilmesi ve halka açık şirketlerin
finansal raporlarının karşılaştırılabilir olması için gerekli adımların hızla atılması
kararlaştırılmıştır. Ayrıca AB’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması için,
hedeflenen ortak standartların aynı zamanda uluslararası kabul görmesi ve küresel
standartlar olması gereğinden hareketle, AB çapında ortak muhasebe standartları arayışı,
AB standartlarının uluslararası düzeyde uygulanan standartlara doğru kaymasına neden
olmuştur.
19 Temmuz 2002 tarihinde, sermaye piyasasının etkin ve verimli islemesine
yardımcı olmak üzere, uluslararası muhasebe standartlarının uygulanmasına ilişkin
1606/2002 sayılı Tüzük kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyle, AB’de faaliyet gösteren, hisse
senetleri borsada işlem gören tüm işletmelerin hazırlayacakları konsolide finansal
tabloların, en geç 1.1.2005 tarihinden itibaren UFRS Kurulu’nca yayınlanan UFRS uyumlu
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olması benimsenmiştir. Böylece, iç pazarda sermayenin serbest dolaşımı ilkesi daha güçlü
bir şekilde uygulamaya konmuş ve Birlik içinde faaliyette bulunan şirketlerin aynı
şartlarda rekabet edebilmesi hedeflenmiştir.
Yukarıda sayılan kuruluşların ve özellikle IASC’ in çabaları sonucunda,
uluslararası uyum konusunda ciddi adımlar atılmış olsa da halen ülkelerin muhasebe
uygulamaları arasında farklılıklar devam etmektedir.
I.4. Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kapsamı
Finansal piyasalarda “küresel karşılaştırılabilirliğin” sağlanabilmesi için küresel
standartlara göre hazırlanmış olan finansal tablolara ihtiyaç duyulmaktadır. Muhasebe
standartları küresel finans ve muhasebe işlemlerinin bütün yönlerini birbirine bağlayan bir
halka görevini üstlenmiştir. Bu nedenle uluslararası muhasebe standartları daha da önem
kazanmaktadır. Küresel standart setinin oluşturulmasından önce uygulamacılar ulusal
standartların farklı olması ve finansal tabloların karşılaştırılmasının sağlıklı yapılamaması
nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalmışlardır (Mugan ve Akman, 2005:127).
Muhasebe uygulamalarının her ülkede farklı olmasının nedeni; kültürel, ekonomik,
siyasal, politik açılardan her ülkenin farklı karakteristikler taşımasıdır. Uygulamadaki
farklılıklar sermaye akışının önündeki en büyük engeldir. Bu bağlamda, yatırımcının
finansal tabloları kendi ülke tablolarına göre çevirmesi ve ona göre bir değerlendirme
yapması gerekmektedir (Haverty, 2006: s.50). Finansal raporlar bir işletmenin faaliyet
sonuçlarının ve finansal durumunun ilgililere iletilmesini sağlayan en temel yoldur.
Yabancı bir ülkede yatırım yapma veya uluslararası sermaye piyasalarında fonlarını
arttırma kararı alan işletme ortaklarının ve yatırımcıların anlayabileceği bir finansal rapor
hazırlamak zorundadır. Bu nedenle sadece ulusal genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
dayalı finansal raporlama işletmenin finansal yapısının uluslararası boyutta
karşılaştırılmasını olumsuz etkileyecektir.
Uluslararası Muhasebe Standartları, özellikle çokuluslu şirketler için niteleyici ve
niceleyici olarak karşılaştırma imkânları sunduğu gibi aynı zamanda daha fazla şeffaflık
sağlayacaktır (McCreevy, 2005, s. 1-2) Muhasebe bilgi sisteminin daha şeffaf ve daha
açıklayıcı olması sadece işletme açısından değil aynı zamanda toplum açısından da büyük
yararları beraberinde getirecektir. Bu şekilde yatırımcılar da işletmenin nasıl yönetildiğini
görme fırsatı yakalamış olacaklardır (Damant, 2003, s. 11-12).
Standartlar ilke bazlı olup, finansal tablo hazırlayıcılarına kayda alınma, ölçüm,
sunum ve dipnotlara ilişkin rehberlik etmektedir. Standartların çoğu tüm sektörlerde
uygulanacak şekilde hazırlansa da, sektörlere özel olarak hazırlanan standartlar da
mevcuttur. (www.consulta.com.tr/index2.php?option=com_content&do..).
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I.5. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) Tarihçesi
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standards
Committee-IASC) 1973 yılında ortak bir uluslararası muhasebe standartları oluşturmak
amacıyla 9 ülkenin ve 16 mesleki muhasebe örgütünün girişimiyle kurulmuştur. Komite
1973-2001 yılları arasında finansal tablolardaki bilgi kalitesinin arttırılmasına yönelik
olarak birçok standart yayımlamıştır (Mısırlıoğlu, 2006, s. 22).
IASC’nin standart oluşturma süreci üç aşamada incelenmektedir. 1973-1988
dönemini kapsayan birinci aşamada IASC 26 adet genel standart yayımlamış, bazı noktalar
işletmelerin tercihine bırakılmış alternatif uygulamalara izin verilmiş ve finansal tablo
sunum modeline fazla önem verilmemiştir. 1989-1995 dönemini kapsayan ikinci aşamada
IASC, işletmelerin tercihine bırakılan seçeneklerin çoğunu elimine etmiştir. Bu amaçla
1989’ da “Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunum Çerçevesi” 1990’ da
“Karşılaştırılabilirlik/İyileştirme Projesi” ni yayımlamıştır.
Çalışmaların üçüncü aşaması 1995 yılında Uluslararası Menkul Kıymetler
Komisyonları Örgütü (The International Organizations of SecuritiesCommissionsIOSCO)’nün uluslararası muhasebe standartlarını onaylamayı kabul etmesi ile başlamıştır
(Murphy, 2000:472). IOSCO’ nun söz konusu standartları onaylaması ve uluslararası
sermaye hareketlerinin gelişimi açısından standartların uygunluğunu kabul etmesi IASC
için bir yapıtaşı olarak kabul edilmektedir (Street ve Shaughnessy, 1998:134).
IASC’nin uluslararası muhasebe standartlarının harmonizasyonu sürecinde
yönlendirici konumda olması nedeniyle yayımlanan standartlar birçok ülke tarafından
kabul görmektedir. IASC 2001 yılında önemli bir yapısal dönüşüm geçirmiş ve 2001 yılı
Nisan ayında Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (International StandardsCommittee
Foundation) olarak adlandırılmıştır. Vakıf, Mütevelli Heyeti ve IASB olmak üzere iki ana
bölümden oluşmaktadır. IASB, 1 Nisan 2001’ de standartları ve taslakları geliştirme,
yayımlama ve Standart Yorumlama Komitesi’ nin yorumlarını onaylama görevini
devralmış olup daha önce çıkarılan tüm uluslararası muhasebe standartlarını ve ilgili
yorumları onaylamıştır (Aslan, 2004, s. 96)
2001 yılından sonra IASB, o güne kadar yayımlanan uluslararası muhasebe
standartlarını miras olarak devir almış ve bu standartlar ile ilgili uyumlaştırma ve
güncelleştirme çalışmalarını başlatmıştır. Yeni yürürlüğe giren standartlar ise,
“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” adı altında yeni numara verilerek
yayımlanmaktadır. Bütün standartlar (Uluslararası Muhasebe Standartları-UMS ve UFRS’
ler) “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” olarak tanımlanmıştır. Böylece,
finansal raporlama kapsamında, UMS, UFRS ve yorumlar yer almaktadır.
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I.6. Uluslararası Muhasebe Kurulunun Amacı
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun amacı, uluslararası alanda kabul
görmüş sözü edilen standartları üretmektir. IASB, bazı Uluslararası Muhasebe
Standartlarında değişiklikler ve düzenlemeler yapmakta, bazı Uluslararası Muhasebe
Standartlarını, UFRS olarak adlandırılan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile
değiştirmekte ve yeni standartlar hazırlamaktadır. IASB, finansal tablolarda, şeffaf ve
karşılaştırılabilir bilgiyi sağlayan, tek ve yüksek kalitede, anlaşılabilir ve uygulanabilir,
küresel muhasebe standartları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kurul ayrıca, ulusal muhasebe
standardı belirleyicileri ile birlikte çalışarak, dünya genelinde muhasebe standartlarını
birbirine yakınlaştırmayı da amaçlamaktadır. IASB, finansal raporlama standartlarını,
dünyada etkin olarak uygulanabilecek nitelikte, basit ve anlaşılabilir olarak
hazırlamaktadır. Ayrıca, IASB’nin en önemli görevlerinden biri de, ortaya çıkan uygulama
sorunları karşısında, güncelleme ihtiyacı gerektiğinde, standartlarda gerekli görülen
değişiklikleri yapmaktadır. (Oksay, 2005)
Bu yeni şartlar doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, IASB,
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisationfor Economic Co-operationand
Development-OECD) Muhasebe Standartları Çalışma Grubu, Birleşmiş Milletler
Hükümetler arası Çalışma Grubu ve Avrupa Birliği Muhasebe Danışma Grubu gibi
birimler çalışmalar yürütmektedirler (Uysal, 2006, s. 90).
Farklı standart uygulamasının firmaların uluslararası ilişkilerindeki etkisi
kaçınılmaz olup, ulusal standartlara göre düzenlenen finansal tablolar yabancı yatırımcılar
tarafından anlaşılamamakta ve uluslararası borsalarda işlem görememektedir. Bu konuda,
Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’ne (American Institute of Certified
Public Accountants - AICPA) bağlı Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial
Accounting Standartds Board – FASB) tarafından 2002 yılında düzenlenen ortak
toplantıda, ABD’de uygulanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
(GenerallyAccepted Accounting Principles-GAAP) ile küresel düzeyde uygulanan
UFRS’yi uyumlaştırma çalışmasına başlanılması kararı alınmıştır. Ayrıca aşağıda belirtilen
konular hakkında da çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır (Aysan, 2007, s. 53-54):
Mevcut finansal raporlama standartlarının en kısa süre içerisinde uyumlu hale
getirilmesi ve uygulanabilir olması, bir kez uyumlaştırma konusunda başarı elde edilmeye
başlandığında bunun süreklilik haline gelmesi ve buna yönelik programların koordine
edilmesi,yukarıda söz edilen anlaşma, UFRS’nin küresel anlamda kabulü açısından Avrupa
Muhasebeciler Federasyonu (European Accounting Federation- FEE)’nun UFRS’yi
uygulama kararı alışının ardından gerçekleşen ikinci büyük adım olmuştur.
Sermaye hareketleri ile ticaretin küresel boyuta ulaşması sadece işletmeleri değil
ülkeleri de çok yakından ilgilendiren bir konudur. Bu bağlamda uluslararası alanda kabul
görmüş finansal raporlamada harmonizasyonu amaç edinen standartlar setinin
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AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

oluşturulması için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurullar
muhasebe meslek örgütlerince meydana getirilmiş ve hükümetlerce desteklenmiştir. Diğer
yandan dünyanın en önemli bölgesel birliği olan Avrupa Birliği, muhasebe standartlarının
oluşumunda ve muhasebe uygulamalarında harmonizasyonun sağlanması için muhasebe
direktiflerini devreye sokmuştur (Toraman ve Bayramoğlu, 2006, s.463-467).
I.7. Çevresel Muhasebede Karşılaşılan Zorluklar ve IASB
Çevresel muhasebe adına yapılmış ve daha önce belirtilmiş olan bu kadar çalışmaya
rağmen,sosyo-ekonomik bir olay olarak ele alınan çevrenin, muhasebesinin söz konusu
edildiği çevresel muhasebe uygulamasının görülebilen üç zorluğu bulunmaktadır. Bu
zorluklardan birincisi çevre olayında belge, bilgi ve dokümanın kolaylıkla elde
edilememesi, ikincisi, fiziksel olarak çevreye verilen zararın ölçümünün zorluğu, üçüncüsü
ise, bu fiziksel birimlerin muhasebede kullanılmasına ilişkin bir metot bulunmamasıdır.(
Gautam, 1997)
Yapılan çalışmalar sonucunda, elde edilecek belge düzeni ve muhasebede
kullanılabilecek metotlar, çevreye verilen zararın ölçülmesi zorluğuna rağmen, çevredeki
değişimlerin muhasebe sistemi içinde veya ayrı olarak gösterilebilmesine imkân
sağlayacaktır.
Günümüzde, çevre muhasebesinin gerekli araçları oldukça teorik durumda olup şu
anda işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte değildir. Şu anda bazı işletmeler
çevre için yapmış oldukları harcama ve yatırımları diğer fonksiyonel hesaplar içinde ele
almaktadırlar. Yapılacak araştırmalar ve özellikle Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalar, çevresel muhasebenin mevcut muhasebe
sistemine entegresini sağlayacak metotların tanımlamalarını ve muhasebe enstrümanlarının
gerçekleştirilmelerini sağlayacaktır (Managing and Industrialand Business Environment,
1996: 3).
Çevresel muhasebe uygulaması üzerine yapılan bir araştırmada, işletmeler çevresel
muhasebeyi uygulamada daha çok yasal konularda, çevresel maliyetlerin tanımlanması ve
yönetilmesinde, çevresel muhasebe bilgi sisteminin oluşturulması konularında sorunlarla
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. (Korukoğlu, 2011, s. 81- 89)
İşletmelerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çeşitli çevresel etkilerle ilgili fiziksel
ve mali boyutların belirlenebilmesi, ölçülebilmesi ve muhasebe sistemi içerisinde daha
belirgin hale getirilebilmesi için, işletmelerin karar alma sürecinde gerek duyulan çevresel
olgulara ilişkin verilerin hazırlanmasını sağlayacak yöntem ve tekniklerin muhasebe
sistemine konulması gerekmektedir. ( Haftacı, Soylu, 2008)
2005 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK)Kyoto Protokolü
çerçevesinde AB Karbon Salım Ticareti Sistemi’nde kullanılacak muhasebe sistemi için bir
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çalışma başlatmıştır. Sonuçlandırılamayan bu girişim, Cook (2008) tarafından ele
alınmıştır. İlgili çalışmada karbon salım ticareti sisteminde mevcut muhasebe
standartlarının muhasebecilere zorluk çıkaracağının altını çizilmiş ve Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu’nun bu konuda yeni adımlar atması gerektiği
savunulmuştur.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun bağımsız ve özerk muhasebe
standartları hazırlama ve yayınlama konusunda genel kabul görmüş tek otorite olduğu
düşünüldüğünde, bu kurul, yukarıda sayılan ve çevresel muhasebede mikro alanda ortaya
çıkan olumsuzluklarla birlikte, makro alanda da ülkeler arasında ekonomik, siyasi, sosyal,
kültürel, hukuksal yapıların yanında çevresel muhasebeyi uygulayan işletmelerin mali
yapıları ve muhasebe eğitimi ile ilgili farkları da dikkate alarak, ölçülebilir,
karşılaştırılabilir, kayıt altına alınabilir, hesaplanabilir bir standardı geliştirme zorunluluğu
doğmuştur.
Sonuç
Bugünkü duruma göre, endüstri ile çevre arasında yeni bir ilişki kurulmasına
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Herşeye rağmen uzun vadede köklü tutum değişikliğine
gidilmelidir. Kısa vadede ise sürdürülebilir kalkınma hedeflenmelidir. Endüstrinin çevreye
verdiği olumsuz etkileri ölçmek için ölçüm sistemlerine gerek vardır. Fakat günümüz
muhasebesi, çalışmada da ele alındığı gibi, çeşitli nedenlerden dolayı yetersiz kalmaktadır.
Bundan dolayı, kurumsal ve çevresel etkilerin elde edebileceği bütünsel yeni bir
muhasebeye gerek vardır.
Bu ortak dili sağlayacak kurul ise, Uluslararası Muhasebe Standartları Kuruludur.
Bu kurulun amaçları doğrultusunda, çevresel muhasebe gibi yeni bir muhasebe dalı için
uluslararası bir standardı ele alması ve yayınlaması bir zorunluluk halini almıştır. Kurul
yapacağı çalışma ile mevcut eksikliği gidermiş olacaktır.
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YENİ BİR ŞİİR DİLİ İNŞASINDA ÖMER SEYFETTİN’İN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Hulusi GEÇGEL∗
ÖZ
Ömer Seyfettin, yalnız hikâyeleriyle değil; dil, edebiyat ve sanat üzerine görüş ve
düşüncelerini dile getiren yazılarıyla da sosyal, siyasal ve kültürel hayatımıza önemli katkılar
sağlamış bir sanatçıdır.
Ömer Seyfettin’e göre, Şinasi’den sonraki edebiyat da bize tabii yazmasını
öğretemez. Namık Kemal’in eserlerindeki tüm olumlu özelliklere karşın, sanat göstermek
için yazdığı nesrin o günkü zevke son derece muhalif olduğunu belirtir. Aynı şekilde,
Edebiyat-ı Cedide sanatçıları da, Batı edebiyatının çağdaş türlerini hiç bozmadan kabul
etmelerine rağmen, Batı edebiyatının en önemli, en esaslı bir şartı olan “tabii lisanı” ihmal
etmişlerdir.
Ömer Seyfettin, cümlelerin kuruluşu yönünden Âşık Garip, Leyla ile Mecnun, Tahir
ile Zühre, Âşık Kerem, Şahmeran vb. hikâyeleri örnek gösterir ve bu eserlerin okunmamasını
büyük bir eksiklik olarak değerlendirir. Bu eski hikâye kitaplarında gerçek Türk nesrinin
şeklini bulur ve doğal nesrimizin izlerinin bu iptidai masallarda olduğunu belirtir. Kim
yazmak istiyorsa mutlaka bu eserleri okumalı ve böylece bir zamanlar konuşulan tabii lisanın
da nasıl yazıldığını görmelidir.
Halk edebiyatından, eski ya da yeni edebiyattan okunacak eserlerin de doğal yazmayı
öğretmeye yetmeyeceğini düşünür. Maneviyatımız millî, maddiyatımız beynelmileldir.
Konularımız, duygularımız millî olabilir, fakat edebiyat türleri millî olamaz. İçinde
yaşadığımız medeniyetin edebiyatlarındaki türler birdir. Hikâye, roman, tiyatro, vb. türlerin
kuralları, garp edebiyatının kurallarıdır. Nesrin ve nazmın tekniği garptadır. En büyük
şaheserler garptadır. Sanatın sırrı Yunan-Latin klasiklerindedir. Sadelik, saflık, samimilik,
açıklık bu büyük eserlerin esasıdır.
Anahtar Kelimeler: Yeni nesir, üslup, millî edebiyat

Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü,
hgecgel@comu.edu.tr
∗

1

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

OMER SEYFETTIN’S OPINIONS AND SUGGESTIONS IN FORMING A NEW
PROSE LANGUAGE
ABSTRACT
Ömer Seyffetin was a poet who made important contributions to our social, political
and cultural life not only through his stories but also by his writing related to his opinions and
thoughts on language, literature and art that he gave utterance.
According to Ömer Seyfettin, the literature after Şinasi cannot teach us how to write
naturally (natively). In spite of all the positive properties in Namık Kemal’s works, he states
that the prose he wrote to show art was an opponent to the utmost for time’s pleasure.
Similarly, although the performers (poets) of literature of Cedide (Edebiyat-I Cedide)
admitted the contemporary genres of the Western literature without spoiling, they ignored the
natural (native) language which is the most important and essential a condition of the Western
literature.
Ömer Seyfettin exemplified (cited) the stories of Âşık Garip, Leyla and Mecnun,
Tahir and Zühre, Âşık Kerem, Şahmeran etc., and evaluated these works not to be read as a
rather deficiency. He comprehended the form of a real Turkish prose in these old story books
and stated that the traces of our natural prose in these primitive tales. Whoever wants to write
should certainly read these works and thus, should understand the natural language once
spoken how to be written as well.
He thought that the works to be read both from Folk Literature and from old and new
literature would not be sufficient enough to teach how to write naturally as well. Our
spirituality is national and our materiality is internationality.
Our topics (issues) and emotions could be national, but literature types could be
national. The genres in the literature of civilization where we live are the same. The rules of
genres of the stories, novels and literature etc. are the rules of Western literature. The
technique of prose and verse is in the west. The greatest masterworks are in the west. The
mystery of art is in the classics of Greek-Latin. Plainness, purity, sincerity and explicitness
are essential of these great works.
Key words: New prose, Genre, National literature.
Giriş
Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak
biçimlendirilmesi sanatı olan edebiyatta, nazım ve nesir olmak üzere iki türlü anlatım yolu
vardır.
Mısraların ölçülü ve uyaklı dizilmesinden oluşan anlatım şekline “nazım” denir.
Nazımda sadece anlam değil, seslerin musikisi de önemlidir. Mısralar, oluşturulacak nazım
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şeklinin özelliklerine göre, belirli bir kafiye örgüsü ve hecelerin sayısı, vurgusu, uzunluk veya
kısalığı gibi ritim meydana getirecek özellikler doğrultusunda düzenli olarak dizilirler.
Nesir (düz yazı) ise, duygu, düşünce ve hayallerin genel olarak ölçü ve uyak gibi
kayıtlara bağlı kalınmadan anlatılması şeklidir. Anlatım yolu olarak nesri kullanan hikâye,
roman, fıkra, makale, deneme, gezi yazısı, biyografi vb. edebiyat türleri nazımdan daha sonra
ortaya çıkmışlardır.
Klasik Türk edebiyatı şiir merkezli bir edebiyattı. Sanatkârlar, duygu ve
düşüncelerinin ifade alanı olarak manzum söyleyişi yeğlemişler, nesre pek itibar
etmemişlerdir. Çünkü bu anlayışa göre söz sanatının başlıca ifade tarzı manzum olandır.
Nesir, ancak inşâ denilen tarz söz konusu olduğunda dikkate alınmış, fakat şiir sanatına
paralel bir gelişme gösterememiştir. Sanatkârlar, İslâm medeniyeti dairesi içinde gelişen edebi
devrede nesrin ifade alanına girebilecek konuları bile çoğu kez manzum halde kaleme almayı
tercih etmişlerdir. Bu sebeple klasik kültür içerisinde şiir öne çıkmış ve başlıca söz sanatı
olarak görülmüştür (Gariper, 2006: 54).
Divan edebiyatında nesir yazıları tarih, tezkire, seyahatname, sefaretname, münşeat
(mektuplar), hikâye vb. türler üzerinde yazılmıştır. Divan nesri halk için yazılan eserlerde ve
bazı bilim kitaplarında sade nesirle, aydın kimseler için yazılan eserlerin çoğunda ise, süslü
nesirle yazılmıştır.
Klasik Türk edebiyatında nesir denince “inşâ” anlamındaki süslü nesir kastedilir.
Devlet büyüklerine sunulacak yazılarda şair ve ediplerin birbirlerine yazdıkları mektuplarda,
yazarların sanat güçlerini kanıtlamak istedikleri dibace ve mukaddimelerde ve bazı edebî
eserlerde genellikle bu üslup kullanılmıştır. Sade nesir ile eserlerini yazan bazı yazarlar bile,
dönemin temayülüne uyarak eserlerinin önsöz ve giriş bölümlerinde süslü nesir
kullanmışlardır. Bu metinlerde, genellikle Arapça ve Farsça kelimeler ve bu dillerin gramer
kurallarına göre oluşturulmuş tamlamalar ve anlam grupları kullanılır; anlam ve sözle ilgili
sanatlara bolca yer verilir. Simetrik olarak kullanılan benzer seslerle oluşturulan seciler
sayesinde bir ritim ve ahenk elde edilir. Süslü nesrin ilk örneklerine XV. Yüzyılda
rastlanmaktadır. Bu nesir, kısa ve secili cümlelerle başlar. Zamanla zincirleme isim ve sıfat
tamlamalarını içeren ve iç içe girmiş yancümleciklerle uzayıp giden birleşik cümlelerden
oluşan bir nesir halini alır (Çaldak, 2006: 76).
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Klasik Türk edebiyatında nesrin üslup açısından sanatlı söyleyişin ifade vasıtası
olmasına karşılık, yenileşme döneminde nesir gittikçe sadeleşen ve durulan bir çerçevede
yaşanılan hayatın çeşitli cephelerini realist bir çizgide ifade eden yeni bir yapıya bürünür.
Nesirdeki bu değişiklik, önce resmî dilde ve onun uzantısı olan gazete dilinde başlar.
Nesir dilinin bu sadeleşmesinin ve yeni görevler yüklenmesinin yanında edebiyata
bağlı olarak değişmesinden de söz edilmelidir. Batı’dan yeni edebi türlerin girişi ve
gelişmesiyle yeni bir şiir dilinin teşekkül etmesi, tiyatro dilinin, hikâye, roman, makale dilinin
oluşması, sanatkârlar arasında yaygınlaşmaya başlayan mektuplaşma, psikolojik tahliller,
diyaloglar, dış mekân tasvirinin dilde ağırlık kazanması bu değişmeyi ve gelişmeyi etkileyen
faktörlerdir. Yeni türler birtakım ifade teknikleriyle dilin ifade imkânlarını ve sınırlarını da
genişletir. (Gariper, 2006: 56).
Tanzimat edebiyatında en önemli yenilik nesirde anlatımın kuruluşunda görülür.
Tanzimat dönemi sanatçıları daha çok söz hüneri göstermek için değil de, birtakım
düşünceleri halka yaymak için yazdıklarından noktalama işaretlerinin de kullanıldığı daha
sade ve kısa cümlelerle yazmayı tercih etmişlerdir.
Şinasi ve Namık Kemal, geniş kitleye hitap eden gazeteci kimliklerinin de etkisiyle,
nesirde yeni bir cümle yapısı getirmeye çalışırlar. Şinasi, eski nesrin asıl fikirle ilgisi
bulunmayan doldurma sözlerle süslü, secili yapısı yerine, “giderek umum halkın kolaylıkla
anlayabileceği mertebede” yazmayı hedefler. Bu amacına ulaşmak için de, seci ve doldurma
sözlerden arınmış; noktalama işaretlerinin de kullanıldığı başı sonu belli fikir cümleleri kurar.
Namık Kemal, 1866 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımladığı “Lisân-ı
Osmanî’nin Edebiyyâtı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir” başlıklı makalesinde, Divan
edebiyatını çeşitli yönlerden eleştirir ve edebiyatımızın yeniden düzenlenmesi için getirdiği
teklifler arasında “yeni bir ifade şekline ve yeni bir dile ihtiyaç” olduğunu dile getirir.
Edebiyatta kendi kaynaklarımıza yönelmemiz gerektiğini ilk salık verenlerden biri de,
Ziya Paşa’dır. Sanatçı, “Şiir ve İnşâ” adlı makalesinde nazım ve nesir alanlarında izlenmesi
gereken yöntemi çağına göre oldukça ileri bir görüşle dile getirir. Ona göre, “bizim tabii olan
şiir ve nesrimiz” taşra halkıyla İstanbul ahalisinin okumamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır.
Mütercim Âsım Efendi’nin ve sonradan Muhbir gazetesinin kullandığı yazı şivesi bizim tabii
nesrimizdir:
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Gerçi bu nazım ve bu yazı istenen derecede sanatlı ve gösterişli görünmezse de,
Osmanlı ümmeti ilerlediği sırada bunlara rağbet edilmediğinden, oldukları halde kalmışlar,
büyüyememişlerdir. Hele bir kere rağbet o yöne dönsün, az vakit içinde ne şairler, ne
yazarlar yetişir ki akıllara hayret verir.” (Hürriyet, 7 Eylül 1868, No. 11)
Akyüz (1995: 40)’e göre, burada önemli nokta, Batı edebiyatını örnek alma kararını
veren Tanzimat Edebiyatı’nın, amacına ve yeni yapısına uygun bir ifade vasıtası yani “yeni
bir dil ve üslup” aramak ihtiyacını hemen duymuş olmasıdır. İlk çalışmalar bu noktada
toplanarak kısa zamanda açık bir sonuca varılmış, gerek nesirde ve gerekse nazımda yeni bir
dile ve yeni bir söyleyişe ulaşılabilmiştir.
Millî Edebiyat Görüşü
Siyasî alanda “Türkçülük” akımını doğuran “halka doğru” hareketi; edebiyatta Doğu
ve Batı taklitçiliğini terk ederek ulusal kaynaklara dönmeyi ülkü edinen “millî edebiyat”
akımını başlatmıştır. Bu akım, “dil, ölçü ve konu millî olmalı” ilkeleri doğrultusunda
edebiyatımızın Anadolu’ya açılışını ifade etmektedir.
Yeni Lisancılar sadece dille ilgili tekliflerle kalmamışlar, bu dil anlayışının yerleşerek
işlerlik kazanabilmesi için edebiyatla ilgili görüşler de ileri sürmüşlerdir. Bu millî edebiyat
görüşüdür (Argunşah, 2006: 197).
Millî Edebiyat akımı sanatçıları, Divan edebiyatını Fars edebiyatının, Şinasi’den
sonrasını da Fransız edebiyatının taklitçisi sayarak millî bir edebiyat oluşturmanın
mücadelesini vermişlerdir. Bu akımın kurucuları Genç Kalemler dergisini çıkaran Ali Canip,
Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’dir.
Ömer Seyfettin Türk edebiyatı tarihinde her şeyden önce hikâyeleriyle öne çıkmış bir
sanatçı şahsiyettir. Bununla beraber o, hikâyelerinin yanında makale, deneme, eleştirme, fıkra,
anı ve tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. Bir kitabı dolduracak kadar şiirleri de vardır.
Hikâye, tiyatro ve şiirleriyle edebiyat eserleri yazarken, aynı zamanda deneme ve
eleştirmeleriyle edebiyat ve sanat kuramına dair görüşler de ortaya koymuştur. Bu demektir ki
Ömer Seyfettin, hem bir edebiyatçı, hem de bir edebiyat ve sanat kuramcısıdır (Duymaz,
2007: 40).

5

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Eski Üslup İnancına Karşı “Edebiyatsız Edebiyat” İlkesi
Ömer Seyfettin’e göre, en büyük ediplerimizin bile, “lisan = langue” ile “beyan =
language” arasındaki büyük farkı ayırt etmedikleri eserlerinin delaletiyle sabittir. Ediplerimiz,
beyanda mümtaziyetin manada yani esasta olmayıp “lafız”ların ecnebiliğinde olduğuna inanır.
“Lisan” ile “beyan”ın hududunu çizmeyen, hiçbir vakit “üslup”un ne demek olduğunu
anlayamaz:
Lisan, unsurlarını hepimizin tanıdığı umumi bir alettir. Hepimizin lafızları,
sarfı, nahvi, mantığı birdir… Hâlbuki bizde halk ile halkın içinden ayrılan
münevverlerin lisanı arasında büyük bir fark vardır. Halk ile münevverlerin lafızları
ayrı, sarfları, nahivleri ayrıdır. Halk suya su; toprağa toprak; taşa taş der.
Münevver denize bahr, derya; suya ab, mâ; toprağa hak; taşa seng, hacer falan der.
Beyan ise; lisanın şahsa göre değişen bir hususiyetidir. Hepimizin umumi,
müşterek malı olan lisanı biz öyle kullanırız ki lafızları, sarfı, nahvi bir olduğu halde
ortaya mühim bir “beyan” farkı çıkar. Hayallerimizin, hislerimizin, teessürlerimizin
resmi olan “beyan”, çok müşahhastır. (1998: 153)
“Efruz Bey” romanının önsözündeki “Hakikati, görüldüğü gibi edebiyat yapmadan
yazmak istedim.” cümlesi, Ömer Seyfettin’in sanat anlayışını özetleyen veciz bir ifadedir. O,
II. Meşrutiyet yıllarında da sürdürülmek istenen Edebiyat-ı Cedide tarzı sanat anlayışına
“edebiyatsız edebiyat” parolasıyla karşı çıkmış; “süslü ve şairane” anlatımın edebiyat için
neredeyse tek yeter koşul sayıldığı bir ortamda, eserlerini süssüz, açık ve yalın bir üslupla
kaleme almıştır.
Ömer Seyfettin, sıkça kullandığı “kitap lisanı” terimini; “Arapça ve Farsça
kurallarıyla yazılmış basmakalıp terkiplerle dolu suni bir ifade” olarak açıklar. Ona göre,
kitap lisanı kullananlar, “çalıştı, satın aldı, etti” diyemezler; “say etti, iştira etti, nazil oldu”
derler. “İşte bu hal, canlı lisanı edebiyattan kovan bir vebaldir.” (1998: 92)
O, karşı olduğu ve düzeltmek için büyük bir kararlılıkla mücadele ettiği yerleşik
edebiyat anlayışını, kendi yaşantısından bir örnekle açıklar:
İdadîde benim bir kitabet hocam vardı. Sade Türkçe yazanlara kızardı:
“Bunlar laf çocuklarım” derdi, “hâlbuki kitabetten maksat lügat yazmaktır” (1998:
134).
Ali Canip’e gönderdiği mektuplarda dil ve edebiyat anlayışını ortaya koyan görüşlerini
de dile getiren Ömer Seyfettin, 1907’de yazdığı bir mektubunda, “Maî ve Siyah”ın “baran-ı
6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

dürr ü elmas”ından nefret ettiğini belirtir. 15 Kânunusani 1326 tarihli, “Geliniz Canip Bey,
edebiyatta, lisanda bir ihtilal vücuda getirelim” çağrısıyla sona eren mektubunda∗ ise, şunları
yazmıştır:
Edebiyattan nefret ettiğimi ve nefretimin iğrenç, tiksindirici bir nefret
olduğunu yazmıştım. Bu nefretim edebiyata olmaktan ziyade lisanadır. Bizim
lisanımız -her zaman düşündüğümüz gibi- berbat, perişan, fenne, mantığa muhalif bir
lisandır. Garp edebiyatlarını biraz tanıyan mümkün değil bu nefretten kurtulamaz
(1998: 207).
Ömer

Seyfettin’e

göre,

maneviyatımız

millî,

maddiyatımız

beynelmileldir.

“Mevzularımız, hislerimiz millî olabilir, fakat edebiyat türleri millî olamaz.” İçinde
yaşadığımız medeniyetin edebiyatlarındaki türler birdir. Hikâye, roman, tiyatro, şiir vb.
türlerin kuralları, Batı edebiyatının kurallarıdır. Batıdaki sanatın disiplinine biz de tabiyiz
(1998: 148).
Bir Şinasi, bir Kemal, bir Hamit çıktı, asri nevilerle yazmaya başladılar. Hâlbuki
birçok çağdaşları -Osman Nevres, Hersekli Ârif Hikmet, Avni Bey vd.- Bâki, Nedim devrini
yaşadılar. Celal Nuri Bey, -edebî bir iddia neticesi olmayarak, sırf zevk için- eski terkipli
lisanı gündelik bir gazetenin sayfalarına geçirmiştir. Ömer Seyfettin’e göre tabii lisanın en
alışılmış tabirlerini Arapçaya, Acemceye tercüme eden sanatçıların bu hareket tarzları,
tekâmül kanununun en zaruri sonuçlarıdır:
Artakalış, “değişmek” fiilindeki muvazeneyi husule getiren bir amildir. Eğer
hâlâ “Edebiyat-ı Cedide”, “edebiyat-ı atika” nazmı, nesri yaşamasa tabii nesir bir
kıymet kazanamaz. (1998: 149)
Yeni Bir Nesir Dili
Ömer Seyfettin, cümlelerin kuruluşu yönünden Âşık Garip, Leyla ile Mecnun, Tahir
ile Zühre, Âşık Kerem, Şahmeran vb. hikâyeleri örnek gösterir ve bu eserlerin okunmamasını
büyük bir eksiklik olarak değerlendirir. Ona göre, Türkçenin gerçek bünyesini biz ancak bu
kitaplarda görebiliriz. Konuştuğumuz tabii lisanda “hiç atıflar, falanlar” olmadığı halde; Arap,
Acem nesrinin zevkiyle bu fazla lügatler bize musallat olmuştur. Şimdi yalnız Anadolu
köylülerinin okuduğu bu eski hikâye kitaplarında hakiki Türk nesrinin şeklini buluruz. Tabii
nesrimizin izleri bu iptidai masallardadır. Kim yazmak istiyorsa mutlaka bunları okumalı, bir
zamanlar, konuşulan tabii lisanın da nasıl yazıldığını görmelidir. Vakıa bunların kelimeleri,

∗

Miladî 28.01.1911 tarihli bu mektup, “Yeni Lisan” davasının öncüsü olmuştur.
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tabirleri eskimiştir. Mevzuları, asrî bir tasviri haiz olmadıkları için iptidai görünür. Fakat
cümleleri o kadar tabii, o kadar kısadır ki, biz bugün o hikâyeleri yazanlar kadar sade
yazamayız:
İşte Şahmeran masalından gelişigüzel bir sayfa açıyorum. Aynen naklettiğim
şu satırlara bakınız; manaya değil, cümlelerin inşasına dikkat ediniz:
“Murg-ı şah kuşlara gitti. Ben yalnız kaldım. Birkaç gün oturdum. Gönlüm sıkılıp
kalktım, köşkleri gezdim. Seyrederek demir kapıya geldim. ‘Acaba bunda ne var
ki?’… Murg-ı şah beni men eyledi. ‘Bunca acayipler gördüm. Bunun acayibin dahi
göreyim’ deyip kapıyı açtım, içeri girdim ki bir hoş bahçe… (1998: 150)
Ömer Seyfettin, halk edebiyatından, divan edebiyatından ve Edebiyat-ı Cedide’den
okunacak bu eserlerle doğal yazmanın öğrenilemeyeceğini, artık mutlaka Batı uygarlığının
içine girilmesi gerektiğini savunur. Ona göre, nesrin, nazmın tekniği ve en büyük şaheserler
garptadır. Sanatın sırrı Yunan-Latin klasiklerindedir. Sadelik, saflık, samimilik, vuzuh bu
büyük eserlerin esasıdır (1998: 151).
Ömer Seyfettin, okunacak klasik yazarların başına Homeros’u koyar: “Homer, her
devrin, her yerin en büyük muharriridir.” Bu görüşünü desteklemek için de, Albalat’nın
“Tasvir içinde hayatın ilk modeli ancak Homer’de bulunur. Eğer Homer’i okumamışsanız
hakiki realizmin, yazmak sanatının ne olduğunu asla anlayamayacaksınız.” sözünü aktarır.
Homeros’un Türkçe’den başka Arapça ve Ermenice de dahil olmak üzere hemen her dile
tercüme edildiğini, üstatlarımızın gayretsizliklerinden müteessir olarak “İlyada”yı kendisinin
tercüme ettiğini belirtir:
Çünkü Homer en faydalı bir edebî kırattır. Her edebî mektebin tohumu ondadır.
Onda heyecan, belagat, insanilik, müşahede, resim, renk, tasvir, hareket o kadar canlıdır
ki… Eseri hiç şüphesiz dünyada “yazmak sanatı”nın en ezeli bir modeli halinde kalacaktır
(1998: 152).
Ömer Seyfettin, “Şinasi’den sonraki edebiyata gelince” ifadesiyle klasik edebiyatımız
yanında oluşmaya başlayan yeni edebiyatı kasteder. Batı medeniyetine yöneldikten sonra
divan edebiyatıyla yollarımızın da ayrıldığını; Namık Kemal, Hamit, Ekrem gibi sanatçıların
dillerini değiştirmeden divan edebiyatından çağdaş edebiyata geçmek istediklerini düşünür:
“Gazeli, kasideyi falan bırakıp konulu şiirler, tiyatrolar, romanlar yazmaya başlıyorlar. Bu,
Edebiyat-ı Cedide hareketine bir hazırlık oluyor.” (1998: 123)
Akyüz, Tanzimat devrinin ilk dönemindeki (1860-1876) Türk romancılığı ile
hikâyeciliğinin Divan hikâyeciliğinin de, halk hikâyeciliğinin de tamamıyla dışında olduğunu
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belirtir. Bu eserler, ne onların geliştirilmiş bir devamı, ne de modernleştirilmiş şeklidir;
doğrudan doğruya, Fransız romancı ve hikâyecileri örnek alınarak yapılmış denemelerdir.
Ahmet Midhat’ın dil ve anlatımca kısmen halk hikâyelerine yönelmiş olması da bu durumu
değiştirmez (1995: 69).
Ömer

Seyfettin,

Şinasi’den

sonraki

edebiyatın

da

bize

doğal

yazmasını

öğretemeyeceğini savunur. Gerçi Namık Kemal’in eserlerinde “ulvî fikirler, şiddet, çeviklik,
azamet, hayatiyet, enerji vb.” birçok yararlı şeyler bulunduğunu, tiyatrolarının dilinin
kendilerinin yazabileceğinden daha doğal olduğunu; ancak, sanat göstermek için yazdığı
nesrin “o günkü” zevke son derece muhalif olduğunu belirtir:
Kemal eserlerinin anlamı için okunmalı, üslubu, tarzı taklide özenilmemelidir.
Roman, tiyatro türlerini edebiyatımıza sokan ediptir. Fakat bunların tekniğine hiç
önem vermemiştir. Tiyatrolarında hareket, doğallık yoktur. Aynı şekilde
romanlarında da düzen, hareket, tasvir, tahlil, terkip vb. pek masumanedir (1998:
146).
Ömer Seyfettin, çağdaş edebiyatın bazı türlerini hiç bozmadan edebiyatımıza
Edebiyat-ı Cedidecilerin soktuğunu, onlardan önce çağdaş hikâye, roman ve şiirin
bulunmadığını savunur. Tanzimatçıların çağdaş edebiyatı “divan edebiyatının telâkki tarzıyla”
anlamaya çalıştıklarını, oysaki Halit Ziya ve Mehmet Rauf gibi sanatçıların böyle bir
uzlaştırmaya kesinlikle yanaşmadıklarını belirtir. Ona göre; Maî ve Siyah, Eylül, Hayal
İçinde, Bir Ölünün Defteri, Aşk-ı Memnu vb. eserlerde tertip, hareket, terkip, gayet
mahiranedir. Teknik yönden kusursuz olan romanlarda yazarların çağdaş bir türü tamamıyla
anladıkları ve sanatın gizli inceliklerine vâkıf oldukları her sayfada göze çarpar:
Garp tarzının bizde ilk tecellisi olan Edebiyat-ı Cedide kitaplarını mutlaka
okumalıyız. Halit Ziya’dan lisan değil, ifade sanatını öğreniniz. Kim yazı yazacaksa
Fikret’i, Cenap’ı, Halit Ziya’yı, Rauf’u, arkadaşlarını mutlaka okumalı (1998: 148).
Bütün bu olumlu özelliklerine karşın Fikret ve arkadaşları, Batı edebiyatının çağdaş
türlerini “noktasına kadar” hiç bozmadan kabul ederlerken, Batı edebiyatının en önemli, en
esaslı bir şartı olan “tabii lisanı” ihmal etmişlerdir. “Skolastik lisanı Türkçe zannetmeleri”
onları ebedî bir ömürden mahrum bırakmıştır:
Eğer tabii lisanla yazabilselerdi, bugün bizim klasiklerimiz olacaklardı.
Çünkü içtimaî, edebî inkılâbımızda bize model onların nokta noktasına tarzını kabul
ettikleri “garp”tır (Ömer Seyfettin, 1998: 148).
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Akyüz’e göre, Servet-i Fünun romanının ve hikâyesinin en kusurlu yönü, dili ve
üslubudur. Tanzimat’ta Namık Kemal’le başlayan sanatkârane üslup modasının, Servet-i
Fünun devrinde en yüksek kerteyi bulduğu muhakkaktır. Bu hususta şiirin vokabülerine
paralel bir yön tutturan Servet-i Fünun romancıları da, sözlüklerden unutulmuş Arapça ve
Farsça kelimeler bulup çıkarmakta ve Türkçeyi yabancılaştırmada çok ileriye vardılar. Üslup
anlayışı da Türkçenin anlaşılmaz hale getirilmesinde ayrıca etkili olmuş; ikizli, üçlü ve hatta
dördüzlü tamlamalar halinde ifade edilen istiareler büyük bir anlam karışıklığı meydana
getirmiştir (1995: 113).
Dönemin Nasirleri Üzerine Görüşleri
Ömer Seyfettin dil, edebiyat ve sanat üzerine görüşlerini 1907–1920 yılları arasında
çeşitli gazete (İzmir, Tanin, Akşam, Vakit, İfham) ve dergilerde (Genç Kalemler, Zekâ,
Nevsal-i Millî, İnci, Türk Yurdu, Türk Dünyası, Yeni Mecmua, Diken, Büyük Mecmua,
Talim ve Terbiye Mecmuası Türk Kadını, Hayat Tarih Mecmuası) yayımladığı yazılarla dile
getirmiştir.
Edebiyat ve sanat kuramına dair görüşlerini bu yazılarıyla geniş bir şekilde ortaya
koyan sanatçı, ele aldığı konudaki düşüncelerini örneklendirmek üzere olumlu ya da olumsuz
örnekler olarak dönemin birkaç nasiri hakkında çok kısıtlı değerlendirmelerde de
bulunmuştur. Bunlar, sanatçının ölüm tarihi olan 1920’ye kadarki nesrimiz ve nasirlerimizle
ilgili değerlendirmelerdir.
Ömer Seyfettin; Şinasi’den Fikret’e gelinceye kadarki süreçte okunmaya değer
sanatçılar arasında, Namık Kemal ile Hamit’in bulunduğunu düşünür. Namık Kemal’i çok
sevdiğini, “Evrak-i Perişan”dan sayfalar ezberlediğini söyler:
Bana “hayatiyet veren, beni iyiyle, doğruyla, güzelle, samimiyetle alakadar
eden Namık Kemal’dir sanıyorum. Ne yalan söyleyeyim; Hamit’i pek o kadar
anlayamıyorum (1998: 215).
Ömer Seyfettin’e göre kelimelerin bir ruhu vardır ve yazarların bu ruhu bulmaları
gerekir. Bu kelimeler bulunduktan sonra ise, ifadeler tamamıyla “müşebbeh” olmalı, gereksiz
sayfalar doldurularak gürültüye, tantanaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Arapça, Acemce
terkiplerle üslup yaratma ümidi en bariz bir surette Celal Nuri Bey’de görülür. Veysî, Nergisî

10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

gibi yazılarında hiç Türkçe kullanmamış eski nasirlerin lisanı ona bir mefkûredir ve “evvel
zaman terkipçiliğini gazete lisanına sokmak” amacındadır (1998: 156).
Artık Süleyman Nazif Bey gibi (nâhuda-yı Huda-nâşinas) terkibini edebiyat
zannetmemeli. Sokak fenerini gözünüzün önüne getiriniz. İhtiyar ve tembel fenercinin
silmediği, senelerce silmediği o cam “ölü”dür. O “gubar-ı pür-igbirar ile malâmal”
diye bir satır laf dizmek lüzumu yoktur. O zavallı ışık da “ümid-i vâpesin-i şebâb”
gibi klişelerle anlatılamaz (1998: 48).
Ömer Seyfettin, Halit Ziya’yı “Bizim ilk üstadımızdır” sözleriyle takdir eder.
“Tekniği öyle kuvvetlidir ki Avrupa’nın cenub-i şarkisinde, mesela Romanya’da,
Sırbistan’da, Bulgaristan’da, Yunanistan’da o kuvvette bir romancı yoktur. Buna emin
olunuz. Bulgarların en büyük muharriri Vazof’ın eseri bile bir han odası menkıbesine benzer.
Ne tasvir vardır, ne de sanat!” (1998: 215). Ona göre, Halit Ziya’nın tek kusuru, “skolâstik
dil” kullanmasıdır. Onun bütün teşbih ve imajlarının mücerret olduğunu belirtir ve “teşbihi
teşbih için yaptığını” savunur.
Ömer Seyfettin’in lisanını “en güzel” bulduğu yazar, Refik Halit’tir:
İşte tam İstanbul Türkçesi! Yakup Kadri nezih, derin bir muharrirdir. Ama
ben Refik Halit’e tercih etmem. Çünkü Refik Halit’ten daha kolay lezzet alırım.
Fikrim, hayalim yorulmaz.” (1998: 216)
Ona göre, Halide Edip son romancımızdır. Hatta henüz rakibi bile yoktur. Ben
‘plastik’ şeyleri çok sevdiğim için onun hakkında fikir beyan etmeye kendimde istidat
göremem. Herhalde gayet nefis yazılar.” (Ömer Seyfettin, 1998: 216)
Sonuç
Ömer Seyfettin, hikâye türünü başlı başına bir meslek olarak seçmiş ve bu türe
saygınlık kazandırmış bir sanatçımızdır. Bununla beraber deneme, makale, mektup ve eleştiri
türündeki yazılarıyla edebiyat ve sanat kuramına dair görüşler de ortaya koymuştur.
Ömer Seyfettin, “millî bir edebiyatın ancak millî bir dilden doğabileceği” düşüncesini
isabetle dile getirmiş ve bu düşüncenin hayata geçirilebilmesi için, altı asırlık alışkanlıklara
karşı zorlu bir mücadeleyi göze almıştır. Döneminin dil ve edebiyat meselelerine yalnız
eleştiri yöneltmekle kalmamış, çözüm önerileri de sunmuştur.
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Ona göre, “yeni lisan”ın üstün gelmesi bütün eskilerin muhakkak ölümü demektir ve
millî bir edebiyat ancak annelerimizin konuştuğu lisanla, İstanbul Türkçesiyle, birbirimizle
her gün konuştuğumuz bir dille vücuda gelebilecektir. Bundan sonra yetişenler Arapça,
Farsça terkipli gazeller, kasideler değil; millî vezinle açık, saf, samimi şiirler, hikâyeler,
romanlar, tiyatrolar yazacaklardır. Böylece, kısa bir gelecekte, bütün dünyaca değer verilen
yüksek, orijinal, yeni bir Türk edebiyatı doğacaktır.
Cümlelerin kuruluşu yönünden Âşık Garip, Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, Âşık
Kerem, Şahmeran vb. hikâyeleri örnek gösterir ve gerçek Türk nesrinin bu eski hikâye
kitaplarında bulunduğunu savunur. Kim yazmak istiyorsa mutlaka bunları okumalı, konuşulan
dilin nasıl yazıldığını görmelidir.
Ömer Seyfettin halk edebiyatından, divan edebiyatından ve Edebiyat-ı Cedide’den
okunacak bu eserlerle de doğal yazmanın öğrenilemeyeceğini, mutlaka Batı uygarlığının içine
girilmesi gerektiğini savunur. Ona göre, nazmın ve nesrin tekniği Batı edebiyatındadır.
Sadelik, saflık, samimilik ve açıklık bu büyük eserlerin esasıdır.
Tanzimat dönemi sanatçılarının çağdaş edebiyatı “divan edebiyatının görüş tarzıyla”
anlamaya çalıştıklarını; Halit Ziya ve Mehmet Rauf gibi sanatçıların ise, böyle bir
uzlaştırmaya kesinlikle yanaşmadıklarını belirtir. Bu özellikleriyle, çağdaş edebiyatın bazı
türlerini hiç bozmadan edebiyatımıza Edebiyat-ı Cedidecilerin soktuğunu, onlardan önce
çağdaş hikâye, roman ve şiirin bulunmadığını savunur.
Bütün bu olumlu özelliklerine karşın Fikret ve arkadaşları, Batı edebiyatının çağdaş
türlerini “noktasına kadar” hiç bozmadan kabul ederlerken, Batı edebiyatının en önemli, en
esaslı bir şartı olan “tabii lisanı” ihmal etmişlerdir. “Skolastik lisanı Türkçe zannetmeleri”
onları ebedî bir ömürden mahrum bırakmıştır.
Ömer Seyfettin’e göre, “lisan” ile “beyan”ın arsındaki sınırı iyi çizmek gerekir. Bu
sınırı çizemeyen sanatçı, üslubun ne demek olduğunu anlayamaz. En büyük ediplerimiz bile,
eserlerinde “lisan” ile “beyan” arasındaki büyük farkı ayırt edememişler, beyanda seçkinliği
“lafız”ların ecnebiliğinde aramışlardır.
Ömer Seyfettin, “hakikati, görüldüğü gibi edebiyat yapmadan” yazmak isteyen bir
sanatçıdır. II. Meşrutiyet yıllarında da sürdürülmek istenen Edebiyat-ı Cedide tarzı sanat
anlayışına “edebiyatsız edebiyat” parolasıyla karşı çıkmış; “süslü ve şairane” anlatımın
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edebiyat için neredeyse tek yeter koşul sayıldığı bir ortamda, süssüz, açık ve yalın bir
anlatımı savunmuştur.
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KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNETİM KURULU
İŞLEYİŞİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Gizem Sayan AKINCI∗
ÖZ
Kurumsal

yönetişimin,

işletmelerin

ve

ülkelerin

büyüme

ve

gelişimine,

kalkınmalarına katkıda bulunduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmektedir. İyi yönetişim ile
ekonomik performans arasında bir ilişkinin olduğu savunulmakla beraber, bu alandaki
tartışmalar halen devam etmektedir. İyi bir kurumsal yönetişim için yönetim kurullarının
yapısı ve işleyişi göz ardı edilemez. Yönetim kurulları, işletme ile sermaye sahipleri
arasındaki ilişkileri ve işletme ile yöneticiler arasındaki sözleşmeden doğan ilişkileri koruyan
bir mekanizma olarak görülmektedir. Bu çalışmada kurumsal yönetişimin daha iyi
işleyebilmesi açısında önem arz eden yönetim kurullarının işleyişi ile ilgili olarak Avrupa ve
ABD’deki hukuki gelişmeler, yayınlanan kurumsal yönetişim ilkeleri ve raporlar ile
Türkiye’deki gelişmeler göz önüne alınarak konu Mevcut Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Türk
Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler bakımından ele alınacaktır.
Anahtar

Kelimeler:

Kurumsal

yönetişim,

yönetim

kurulları

işleyişi,

ülkelerdeki

düzenlemeler
ANALYSING THE PROCESSES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN
ACCORDANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE
WORLD AND IN TURKEY
ABSTRACT
It has been suggested in various studies that corporate governance contributes to the
growth and development of companies and countries. Although discussions are still
continuing in this area, some studies are supporting the interrelation between good corporate
governance and economic performance. For good corporate governance, the structuring and
∗
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functioning of boards of directors should be taken into consideration. Board of directors are
seen as a mechanism for protection and control between company and shareholders and
protection of the contractual relationship between the company and the managers. In this
study, the legal developments, corporate governance principles and published reports in
Europe and in USA that are relevant to functioning of boards of directors for good corporate
governance considering the developments in Turkey with the existing Turkish Commercial
Code and the new Turkish Commercial Law will be discussed.
Key Words: Corporate governance, functioning of board of directors, regulations in countries
1. GİRİŞ
İş dünyasında son yıllarda gerek Doğu Asya, Rusya ve Brezilya’da yaşanan ekonomik
krizler ve gerekse de ABD ve Avrupa’da yaşanan büyük işletme skandalları, yönetim
sistemleri üzerinde daha çok tartışılmasını sağlayarak, bir çözüm yolu olarak ‘kurumsal
yönetişim’ konusunu gündeme getirmiştir. Kurumsal yönetişim, tepe yönetimi, çalışanlar,
hissedarlar ve yatırım yapan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek; işletme
faaliyetlerinin paydaşların aleyhine ya da belirli grupların faydasına kullanımının
engellenmesinde etkin rol oynayarak, işletmelerin faaliyetlerine devam etmesini ve ortak
amaçların sürdürülmesini sağlamaktadır. Vekâlet teorisi çerçevesinde hem işletme
sahiplerinin çıkarlarını korumak hem de vekâlet maliyetlerini azaltmak için çeşitli
mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu mekanizmalardan bir tanesi yönetim kurullarıdır.
İşletmelerde pay sahiplerinin sayısının artmasıyla her pay sahibinin yönetime katılması
mümkün olamayacağından, işletme pay sahiplerinin vekili olan yönetim kurullarınca
yönetilmektedir. Yönetim kurulları işletme kontrolü ve hissedarlar için üst yönetim üzerinde
kontrolü elinde bulundurmada ana bir araç olarak görülmektedir. Yönetim kurulu, işletme
stratejilerini gözden geçirmek, yönetimi izlemek, işletme yönetiminden bağımsız olarak
işletme işleri hakkında tarafsız değerlendirmeler yapmak, çıkar çatışmalarını yönetmek,
muhasebe, raporlama ve iletişim sistemlerinin bütünlüğünü garanti altına almak zorundadır.
Yönetim kurulunun, hissedarlar adına denetim işlerini yürütmesi beklenir. Çünkü pay
sahipliğinin dağılmış olması veya bunun aksine hakim hissedarların bulunması durumunda
hak sahibi olmayan vekillerin egemenlik ve kontrol yetkisini ele geçirmeleri ve işletmenin
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mutlak hakimi olma riski sebebiyle, hissedarların kontrolü ellerinde tutması kolay
olmamaktadır. Yönetim kurulunun denetim faaliyetlerindeki etkinliği, yönetim kurulu işleyişi
ile yakından ilgilidir. Yönetim kurulunun sorumlulukları, yeni yönetim kurulu üyelerinin
seçimi, yönetim kuruluna sağlanan mali haklar ve performans değerlendirme, yönetim kurulu
toplantılarının yapılma sıklığı ve gündemi ve üyelerin yeniden seçilmesi ve emeklilikleri gibi
konular yönetim kurulunun işleyişi dahilinde ele alınacak konular arasındadır.ABD’nin önde
gelen işletmelerinin İcra Kurulu Başkanlarının biraraya gelerek oluşturduğu bir kuruluş olan
Business

Roundtable

ve

son

dönemlerde

kurumsal

yönetişim

alanında

yapılan

düzenlemelerden biri olan, üyelerinin yöneticiler ve yönetim kurullarından oluştuğu NACD
Blue Ribbon komisyonunun yönetim kurulu işleyişi ile ilgili çeşitli düzenlemeleri mevcuttur.
Konuyla ilgili İngiltere’de Combined Code, Cadbury raporu örneğinde olduğu gibi
düzenleyici kuruluşların yönlendirmeleri de öne çıkmaktadır. Ayrıca OECD ve SPK’nın
yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetişim İlkeleri ve Mevcut TTK ile Yeni TTK’daki
düzenlemeler bakımından yönetim kurulu işleyişi ele alınacaktır.
2. YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI
Hukuki anlamda yönetim kurulu üyelerinin görevi iki başlık altında özetlenebilir.
Bunlar; Bağlılık görevi ve özen görevidir. (Monks ve Minow, 2004: 200)
Bağlılık görevi, bir yöneticinin işletme hissedarlarına karşı bağlılık sergilemesi
anlamına gelmektedir. Yönetim kurulu üyesinin ortaklıkla arasında bulunan güven ilişkisi,
ölçülerin tespit edilmesinde titiz davranılarak, alanının mümkün olduğunca geniş tutulmasını
ve yönetim kurulu üyesinin ortaklıkla işlem yapmama, rekabet etmeme ve sır saklama gibi
yükümlülüklerini de kapsayan sadakat borcu içinde olmasını gerektirmektedir. (Paslı, 2004:
293) Yönetim kurulu üyelerinin tabi oldukları sadakat borcu, onların hem anonim ortaklık
tüzel kişiliğinin, hem de pay sahiplerinin haklarını gözetmelerini ve kendi çıkarlarının önüne
koymalarını gerekli kılar.
Özen görevi ise bir yöneticinin işletme ile ilgili kararları alırken gereken özeni
göstermesi olarak ifade edilmektedir. Söz konusu konu hakkında yöneticiler mümkün
olduğunca fazla bilgi edinmelidir ve bir karara varırken tüm alternatifleri değerlendirdiğini
gösterebilmelidir. Burada üzerinde durulan nokta, yönetim kurulu üyelerinin, konu ile ilgili
kararlarını tam bilgi sahibi olarak vermeleri, gereken dikkati ve ihtimamı gösterme
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gerekliliğidir. Yönetim kurulunun görevi, işletme faaliyetlerinin etik kurallar çerçevesinde,
herhangi bir ilgili grubu zarara uğratmayacak şekilde işleyişini sağlamaktır. Bu anlamda
ortaklığın bir davranış kodunun bulunması ve bunun kamuya açıklanması yararlıdır.
6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu için öngördüğü görevler;
yönetim görevi ve yetkisi, temsil görevi ve yetkisi ( T.T.K. m.317) , ortaklık defterlerinin
tutulması(T.T.K. m.66/b.1,m.326,428), genel kurul toplantılarıyla ilgili görevler(T.T.K.
m.365,366, 368, 375, 376, 378), genel kurul kararlarının yürütülmesi (T.T.K. m.336),
ortaklığın hesapları ile ilgili görevler, malvarlığının azalması halinde söz konusu görevler,
sermayenin

arttırılması

ve

azaltılmasındaki

görevler

(T.T.K.m.

386,389,390,392,393,395,396,397,398), ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesindeki görevler
(T.T.K. m. 438,441,442,444,451,454), tescil ve ilan görevi, tahvillerle ilgili (T.T.K. m.
423,425,427,428,429,432) görevler seklinde sınıflandırılmıştır. (Poroy, Tekinalp ve
Çamoğlu,1995: 263-264)
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu md. 375 kapsamında yönetim kurulunun
devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmektedir: (6102 sayılı
TTK, 2011)
a) İşletmenin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
b) İşletme yönetim teşkilatının belirlenmesi.
c)Muhasebe, finans denetimi ve işletmenin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal
planlama için gerekli düzenin kurulması.
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve
görevden alınmaları.
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve
yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Yönetim kurulu; karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetişim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula
sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.
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Genel olarak yönetim kurulunun sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•

İşletmenin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek;

•

Hedeflere ulaştıracak stratejileri irdelemek, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
uygulanmasını sağlamak;

•

İşletmenin stratejik ve mali performansını (yıllık bütçeler, işletme planları, temel
faaliyet planları vs) irdelemek ve iyileştirici önlemler almak;

•

İcra başkanını ve üst düzey yöneticileri seçmek, belirli performans ölçütlerine göre
değerlendirmek, gerektiğinde değiştirmek (Hermalin ve Weisbach, 1998: 117-118),
diğer üst düzey yöneticiler için icra başkanının önerilerini değerlendirmek ve
onaylamak;

•

Üst düzey idarecilerin ve yönetim kurulunun ücretlendirilme sistemini, ortaklığın ve
pay sahiplerinin uzun dönemli çıkarları doğrultusunda belirlemek, (Business
Roundtable, 2005: 3)

•

İşletmenin idari ve mali denetimini sağlamak,

•

Yönetim faaliyetlerinin verimliliğini kontrol etmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
(Business Roundtable, 2005: 3)

•

Şeffaf ve aranan niteliklere uygun bir yönetim kurulu adaylık ve seçim sürecini
sağlamak, (Monks ve Minow, 2004: 200)

•

Yönetim kurulunun, yönetim kurulu alt komitelerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin
ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişte olmasını sağlamak ve bunların
performans ölçütlerini belirlemek,

•

İşletmenin, hissedarlara ve dış mercilere yönelik iletişim ve ilişki yaklaşımını
belirlemek,

•

İşletme ve çalışanları için iş ahlakı kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

•

Ortaklık aktiflerinin yanlış veya kötü niyetle kullanımı (genel kuruldan izin almadan
bir ticari muamele yapmak, rekabet etmek vs) ve muhtemel çıkar çatışmalarını
gözlemlemek ve çözmek, (Business Roundtable, 2005: 3)

•

İşletmenin dahili ve harici tasarruflarının, faaliyet ve davranışlarının ilgili mevzuata
uygunluğunu sağlamak, (TÜSİAD, 2002: 15)
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•

Ortaklığın işleyişinin, etik kurallar çerçevesinde, herhangi bir paydaş grubunu zarara
uğratmayacak bir şekilde yürümesini sağlamak, tüm paydaşlara eşit ve adil
davranmak, (Business Roundtable, 2005: 3)

•

Kanunlara/yönetmeliklere

uygunluk

bakımından

sistemlerin

yeterliliğini

değerlendirmek (Monks ve Minow, 2004: 200)
Yönetim kurulunun idare ve temsil göreviyle ilgili olarak 6762 sayılı Eski Türk
Ticaret Kanunu md. 317 de anonim ortaklığın yönetim kurulu tarafından idare ve temsil
olunacağı belirtildikten sonra md. 319 da yönetim ve temsil görevinin murahhaslara
bırakılabilme imkanı bulunmaktadır. Bu durum 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu
md.370’de şu şekilde korunmaktadır: “Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu
üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Böylelikle murahhas üye veya müdürlerden en az
birinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması koşulu aranmaktadır.
(6762 sayılı TTK, 1956) (6102 sayılı TTK, 2011)
Yönetim görevinin tamamen murahhaslara bırakıldığı durumlarda dahi yönetim
kurulu, münhasır yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevlerini muhafaza eder.
Hatta bu durumda yönetim kurulunun murahhaslar üzerinde genel bir gözetim yükü vardır ve
bunun gereği gibi ifa edilmemesi, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gerektirir. 6762
sayılı TTK md. 336’da yer alan müteselsil sorumluluk prensibi gereği, yönetim kurulu üyeleri
kasten veya ihmal neticesinde kendilerine kanunun ve esas sözleşmenin yüklediği vazifelere
uymadıkları takdirde oluşacak zararlardan işletmeye, ortaklara ve alacaklılara karşı
kusurlarının derecesine bakılmaksızın zararın tamamından sorumludurlar. Burada sorumluluk
kavramının bir diğer anlamı da, üyenin konu yönünden bütün malvarlığı ile sorumlu
olmasıdır. Yani sorumluluk sınırsız ve şahsidir. (Güney, 2008: 32-38) 6102 sayılı Yeni
Kanun’da ise, müteselsil sorumluluk anlayışında bir farklılık bulunmaktadır. Md. 557’de
birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olması hâlinde, bunlardan her birinin,
kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu
zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olacağı ifade edilmektedir. (6762 sayılı
TTK, 1956) (6102 sayılı TTK, 2011)
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3.YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ
Yönetim kurulunun görevlerinden biri formel ve şeffaf bir atama ve seçim süreci
oluşturulmasıdır. Atama komitesi, seçim içim yönetim kuruluna uygun adayları seçmeli ve
önermelidir. Üyelerin ve komite üyelerinin atanması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
(Business Roundtable, 2005: 10-15) NACD, üyelerin seçimi için tamamıyla bağımsız bir
komitenin oluşturulması gerektiği üzerinde durarak, İcra Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu
adaylarının seçiminde tüm yönetim kurulu üyelerinin seçim sürecine dahil edilmesini ifade
etmektedir. OECD’ye göre, yönetim kurulu veya atama komitesi belirlenen prosedürlerin
şeffaf olmasına ve bunlara riayet etmeye özen göstermelidir. Yönetim kurulu uygun bilgi
birikimine, yeteneklere ve işletme için katma değer sağlamaya yönelik uzmanlığa sahip
potansiyel üyelerin belirlenmesinde kilit bir role sahiptir. Seçim sürecinin etkin olabilmesi
için diğer hissedarlarında seçim sürecine katılımının sağlanması ve kendi belirledikleri
adaylara oy verme imkanının tanınması gerekmektedir. Bu süreçte bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin de anahtar rol üstlenmesi önerilmektedir. (OECD, 2004: 34)
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 313. maddesinde yönetim kuruluna seçilecek
kişilerin pay sahibi olmaları mecburiyeti bulunuyorken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
pay sahibi olan bir kimsenin yönetim kurulu üyeliğine seçilme zorunluluğu ortadan
kaldırılmıştır. Madde gerekçesine göre, böylece, hem az ortaklı anonim ortaklıklarda çok
üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de uzman ve profesyonel yönetim
kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır. Ayrıca temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme
yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması koşulu getirilmiştir. (6762 sayılı
TTK, 1956) (6102 sayılı TTK, 2011)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim işletme yönetim kurulu üyeleri
aşağıda belirtilen yollardan biri ile seçilirler: (6102 sayılı TTK, 2011)
•

Sözleşmeyle Atanma: Anonim işletmenin kurulduğu andan itibaren tüzel kişilik
kazanması için, yönetim kurulu üyelerinin işletme sözleşmesiyle atanmaları şarttır.

•

Genel Kurul Tarafından Seçim: Genel kurul toplantısında oy çoğunluğuna sahip
olan hissedarlar kendi istedikleri kişileri yönetim kuruluna getirebilirler.

•

Yönetim Kurulunun Üye Seçmesi: Göreve seçilmiş ve görev başındaki yönetim
kurulu üyelerinden birisinin bu sıfatı herhangi bir nedenle son bulmuşsa, boşalan yere
yönetim kurulu, kanunda ve sözleşmede gösterilen nitelikleri haiz bir kişiyi geçici
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yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, genel kurulun ilk
toplantısına kadar görev yapar. Geçici görev ile seçilen bu üye genel kurul tarafından
kabul edilmese bile yaptığı işler ve kullandığı oylar geçerli olur
SPK ilkeleri işletmelerin yıllık raporuna, seçilecek adaylar hakkında açıklamaları
dahil etmelerini önermektedir. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen adaylar, hissedarlar
tarafından gösterilen adaylar da göz önünde bulundurularak genel kurulda onaya sunulmalıdır.
Adayların özgeçmişleri, birikimleri, önerilme nedenleri açıkça yazılı olarak, genel kurul
toplantısından en az 15 iş günü önce gündem ile beraber tüm hissedarlara ulaştırılmış
olmalıdır. Azınlık hissedarların yönetim kuruluna üye atama isteği olduğu takdirde bu adaylar
da tüm üyelere genel kurul toplantısı daveti ile birlikte iletilmelidir. (TÜSİAD, 2002: 19)
Hissedarların yönetim kurulu üyelerinin seçimine katılabildikleri bir sistem yönetim
kurulunun temsil niteliğini arttıracaktır ve yönetim kurulunun yönetim ve hissedar konularına
duyarlılıkları konusunda daha hassas olmalarını sağlayacaktır. 6762 sayılı Eski Türk Ticaret
Kanunu’ndan farklı olarak, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu md. 360’da, yönetim
kurulunda azınlık hissedarların belli oranda yöneticiyi aday gösterebilecekleri bir temsil
mekanizmasına izin verilmektedir. Belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir
grup oluşturan pay sahiplerine ve azınlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı
tanınmaktadır. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri,
belirli pay grupları ve azınlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas
sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınmaktadır. Belirli gruplara
ve azınlığa tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim işletmelerde yönetim kurulu üye
sayısının yarısını aşmamalıdır.(6102 sayılı TTK, 2011)
4. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR VE PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
Kurumsal yönetişimin en kritik basamaklarından biri durumunda olan yönetim
kurulu, daha önce de belirtildiği gibi temel amacı işletmenin çıkarlarını korumak ve bu amaç
temelinde işletme yöneticilerini denetlemek olan üyelerden oluşmaktadır. Bu nedenle yönetim
kurulu üyelerinin performansları da kurumsal yönetişim açısından kritik öneme sahiptir.
İngiltere’de düzenlenen Combined Code yönetim kurulunun ödüllendirilmesinin, işletme
performansı veya işletme ve hissedarlarının çıkarlarına göre ayarlanma gereği üzerinde
8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

durarak bireysel ve kurumsal performansa bağlı olarak yapılandırılması gerekliliği üzerinde
durmuştur.
Business Roundtable yöneticilere sağlanan ücretlerin, hisse senedi opsiyonlarından
ziyade, uzun döneme yayılacak şekilde hisse sahipliği olarak verilmesi gerektiği üzerinde
durmaktadır. (Gregory, 2009: 35)
NACD Blue Ribbon Komisyonu yönetici ücretleri ile ilgili yayınladığı raporda
ücretlendirme ve ödüllendirme konusunda aşağıdaki hususlara önem vermiştir:
•

Yönetim kurulları, tarafsız bir ücretlendirme sistemi belirlemelidirler.

•

Yönetim kurulları her yönetici için hisse sahipliği belirlemelidir.

•

Yönetim kurulları yöneticilere sadece öz sermayeden ve nakit ödeme yapmalıdırlar.

•

Yönetim kurulları var olan yan ödemelerini kaldırmalıdırlar.

•

Yönetim kurulları yönetici ücret ve teşviklerine yönelik bir politika ve felsefe
belirlemelidir.
OECD ilkelerine göre; bağımsız üyeler, yönetim kurulunun performansının

değerlendirilmesinde tarafsız görüş bildirebilirler. Bağımsız bir yönetim kurulunun varlığı,
hissedar çıkarlarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetim kurulunun
bağımsızlık derecesi ve bu yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren tarafsız bir ücret
komitesinin varlığı, yöneticilerin ücret ve teşvikleri üzerinde doğrudan etkili olabilmekte,
hissedar çıkarlarıyla uyumlu sistemlerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Harley ve
Wiggins de, İcra Kurulu Başkanı ve üst yönetimin baskısı altında bulunan yönetim
kurullarında, ücret ve teşvik sistemlerinin etkin ve verimli olmadığını ifade etmektedir.
(Harley ve Wiggins, 2004: 523-524)
SPK ilkelerine göre, yönetim kurulu üyelerinin yetenek, beceri ve deneyim düzeyleri
ile bağımsızlık derecesi, yönetim kurulunun performans düzeyini ve başarısını belirlemekte ve
işletmenin hedefe ulaşmadaki başarısını doğrudan etkilemektedir. (SPK, 2003: 37) Yönetim
kurulu ve yöneticiler, işletmenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, bir işletmenin belirlemiş
olduğu hedeflere ulaşmasında esas sorumludur. Bu itibarla, yönetim kurulu ve yöneticiler
şeffaf bir şekilde performans değerlendirmesine tabi tutulmalı ve ödüllendirme veya göreve
son verme bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. (SPK, 2003: 38) Ödüllendirme
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yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve işletmenin performansı ile
ilişkilendirilecek şekilde tayin edilmelidir.(SPK, 2003: 50)
Yönetim kurulu üyelerinin, görevleri sebebiyle ortaklıktan elde ettikleri haklar 4
gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi, yönetim kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için
verilen bir ücret olan huzur hakkıdır. Bunun yanında ikinci olarak, yönetim kurulu üyelerine,
esas sözleşmede hüküm bulunması şartıyla ya da genel kurul kararıyla standart bir ücret
ödenmesi de mümkündür. Üçüncü olarak, yönetim kurulu ortaklık kazancından kar payı da
alabilir. Son olarak ise, ortaklığın kar elde etmesi gerekmeksizin, yönetim kurulu üyelerine
başarıları sonucu genel kurul tarafından ikramiye verilebilir. (6102 sayılı TTK, 2011)Yönetim
kurulu üyelerine verilecek ücret, ilke olarak üyenin harcadığı zamanı ve üyelik gereklerinin
yerine getirilmesini, asgari olarak karşılayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir. Bu
konuda yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren ücret komitesi, yönetim kurulu
ücretlerinin belirlenmesinde önerilerde bulunabilir. Ücret komitesi, oluşturulan paketin
yöneticileri cezbedecek ve yöneticileri işletme performansını başarıyla yönetmeye teşvik
edecek şekilde tasarlamalı; yönetim kurulu üyelerinin çıkarları ile hissedarların uzun vadeli
çıkarlarının

uyuşmasını

sağlamalı

ve

ücretleri

kısa

vadeli

performansa

dayalı

belirlememelidir.(Argüden, 2007: 72)
5. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ SIKLIĞI VE GÜNDEMİ
Yönetim Kurulu toplantılarının sıklığı ve bu toplantılara yöneticilerin katılımı
hakkında verilen bilgiler, işletmenin kurumsal yönetişim sorumluluklarının ciddi şekilde
yerine getirilip getirilmediğini gösteren önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Yönetim
kurulunun yaptığı toplantıların sayısı denetim faaliyetinin delili olmalıdır. L. D. Brown ve
Caylor toplantı sıklığı ve yönetici katılımı ile performans arasında olumlu bir ilişki
bulmuşlardır. (Brown ve Caylor, 2005: 28-32) Miller ve Norburntarafından yapılan bir
çalışmada da, yönetim kurullarının işleyiş şeklinin, toplantıların sıklığının ve İcra Kurulu
Başkanı ile yöneticiler arasında zamanlı ve kaliteli bilgi alışverişinin yönetim kurulunun karar
verme becerisine ve işletme performansına katkıda bulunduğu gösterilmiştir. (Miller ve
Norburn, 1986: 108-110)
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Business Roundtable tarafından hazırlanan kurumsal yönetişim ilkeleri adlı raporda,
yönetim kurulu toplantılarının dikkatlice planlanması ve acil durumlara karşı uyum sağlama
esnekliğinin olması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yönetim kurulu gündemi ve toplantı
süresi; yönetim kurulu üyeleri ve yönetim açısından tartışmaya elverişli olmanın yanında,
karşılıklı görüş alışverişine de izin vermelidir. Buna ek olarak NACD, toplantı gündeminin
belirlenmesinde yönetim kurulu üyelerinin, İcra Kurulu Başkanı ile aktif olarak çalışması
gerekliliği üzerinde durmaktadır. (Gregory, 2009: 41)
6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu md. 364’ e göre yönetim kurulları yılda en az
bir kez toplanmalı ibaresi bulunmakla beraber; 6102 sayılı yeni kanunda bu konuyla ilgili bir
görüş bildirilmemiştir. SPK ilkelerinde yönetim kurulunun düzenli olarak ve önceden
planlandığı şekilde en az ayda bir defa; gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmadan ve
gecikmeksizin toplanması gerektiği belirtilmektedir. (SPK, 2004: 45) Buna ek olarak
TÜSİAD tarafından yayınlanan raporda “Yönetim kurulu yılda altı kereden az olmayacak
şekilde düzenli olarak toplanmalıdır” (TÜSİAD, 2002: 21) ifadesi yer almaktadır. Bununla
beraber sadece yönetim kurulunun fazla yâda uzun toplantılar yapmasının yönetim kuruluna
değer katacağına dair bir kanı elde etmek doğru olmaz. Toplantılar, yönetim kurulunun
gerçek işini yapması için zaman verecek şekilde düzenlenmelidir. Gelişmiş yönetim kurulları
toplantılar için tam bir günü ayırırlar; hatta bazıları bir buçuk gün sürebilir. Yöneticiler
toplantılara gündemi okumuş ve yöneltilecek sorulara hazırlıklı olarak gelmelidirler. Sonuç
olarak, toplantıların sayısı ve çeşitliliği işletmenin niteliğine ve şartlarına bağlı olmalıdır.
Yönetim kurulu toplantı gündemi; üyeleri mali konular, borç-alacak durumu, bilanço / gelir
tablosu, bütçe karşılaştırmaları, projeler planlanan-gerçekleşen durum, potansiyel projeler,
yatırımlar, kurum içi gelişmeler, kaynakların durumu, İK konuları ve yatırımcılarla iletişim
konularında bilgilendirmelidir. (Argüden, 2007: 62)
Yönetim kurulunun hizmet rolünü başarılı bir şekilde ifa edebilmesi için toplantıların
etkin olması esastır. Etkin bir toplantı için ilgili verilerle iyi hazırlanmış bir gündem önceden
yöneticilere dağıtılmalı; toplantılar zamanında yapılmalı; sorunlar derinlemesine tartışılmalı;
muhalif yöneticilerin tartışmayı tekel altına almadan görüşlerini serbestçe ifade edebilecekleri
bir ortam tesis edilmeli; kararlar İcra Kurulu Başkanı’na boyun eğmeksizin oy çoğunluğu ile
alınmalı ve yapılan ilerlemenin belgelenmesi için toplantı tutanakları özenle tutulmalıdır.
(Zahra ve Pearce, 1989: 310)
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SPK ilkelerine göre, Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve İcra
Başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemelidir. Yönetim
kurulu üyesi her toplantıya katılmalıdır. (SPK, 2004: 44-45) Yönetim kurulu toplantı
gündemine şu konulara dair tartışmaları dâhil etmelidir: (Charan, 2005: 160)

•

Bilanço (yılda iki kez)

•

Liderlik ve vekalet (yılda iki kez)

•

İcra Kurulu Başkanı ücreti (yılda bir kez)

•

Önemli riskler ve ilgili uygulamalar (yılda bir kez)

•

Strateji (kurul toplantıları dışında yılda bir kez veya iki kez)

•

Kriz yönetimi (yılda bir kez)

•

Üst yönetim performans değerlendirmeleri (yılda bir kez)
Yönetim kurulu toplantılarındaki gündem maddeleri, alınan kararlar ve açıklamalarla

ilgili her türlü ayrıntı yönetim kurulu sekreteri tarafından yazılı hale getirilmeli ve bu notlar
çalışma gün ve saatleri içinde, önceden haber verilmek kaydıyla, her yönetim kurulu üyesinin
incelemesine açık olmalıdır. Yönetim kurulu toplantısında tartışılacak tüm konular ile ilgili
evraklar ve raporlar en azından 7 işgünü öncesi yönetim kurulu üyelerine ulaştırılmalıdır.
Ayrıca, zaman zaman, icra başkanı dışındaki yöneticiler de yönetim kurulu toplantılarına
katılmalıdır. (TÜSİAD, 2002: 22)
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda esas sözleşmede daha ağır bir toplantı
yetersayısı öngörülmemişse, toplantı yetersayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Ayrıca md.
1527 ve md. 1528’de belirtildiği üzere elektronik ortamda yönetim kurulu yapılabilmesi
olanaklı hale getirilmiştir. Böylece, Türkiye’de bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin
toplantılara katılmaları sağlanmış olacaktır. Yönetim kurulu toplantısı, tamamen elektronik
ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken bulunduğu toplantıya bir veya birkaçının
elektronik ortamda katılmasıyla da yapılabilir. 360. Maddeye göre yönetim kurulu üyeleri
birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.
Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik
olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
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TÜSİAD raporuna göre, yönetim kurulunun karar alması için gerekli olan toplantıya
katılan üye yetersayısı toplam üye sayısının dörtte üçü olmalıdır. Yönetim kurulları en az
yarıdan bir fazla sayıda bağımsız üyeden oluşan işletmelerde, toplantı yetersayısına ek olarak,
bağımsız üye sayısının bağımsız olmayan üye sayısına eşit veya fazla olması şartı da
gözetilmelidir. (TÜSİAD, 2002: 21)
6. YENİDEN SEÇİLME VE EMEKLİLİK
Yönetim kurulunun işleyişi sürecinde gündeme gelen konulardan biri de yönetim
kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ve emeklilikleridir. NACD raporuna göre, belirli bir yaş
haddinin - örneğin 10 ila 15 sene gibi - saptanması, yeni yöneticilerin kurula katacağı
çeşitlilik, taze düşünceler ve eleştirel fikirlerin önünü açacağından üyelerin değişiminin teşvik
edilmesi önerilmektedir.
6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’nda “Görev Süresi” başlıklı 314. maddesinde
“yönetim kurulu üyelerinin en çok üç yıl süreyle seçileceği, esas sözleşmede aksine hüküm
yoksa süresi biten üyelerin tekrar seçilmesinin mümkün olduğu” hükmü bulunmaktadır. Bu
nedenle uygulamanın genelinde işletmelerde yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca
seçildikleri süreyi doldurduğu halde görevlerine devam ettikleri görülmektedir. Yönetim
kurulu üyelerinin görev süresi, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 362. maddesinde
aynen korunmuştur. (6102 sayılı TTK, 2011)
Yönetim kurullarının üyelerinin performans değerlendirmesine tabi olmadığı
durumlarda, üyelerin görev sürelerini belirleyen şartların oluşturulması gerekmektedir.
Kurumsal yönetişim açısından yönetim kurulu üyelerinin seçiminde yönetim kurulu üye
sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel
kararlar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize
etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenmelidir. (SPK, 2003: 48) Ayrıca üyelerinin
seçiminde, birikimli oy sisteminin uygulanmasına öncelik verilir. Birikimli oy sisteminin
uygulama esasları mevzuat çerçevesinde işletmenin esas sözleşmesinde düzenlenir. Yönetim
kurulu üyeleri birikimli oy sistemi konusunda pay sahiplerini bilgilendirir. Birikimli oy
sistemi amacı doğrultusunda kullanılır ve bu konuda yönetim kurulu üyeleri gerekli
hassasiyeti göstermek durumundadır. (SPK, 2003: 50)
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Yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi konusunda bu noktada, kurum
kültürüne büyük işler düşmektedir. Çünkü çoğu işletmede yönetim kurulu üyelerinin yeniden
seçilmesi mümkün olduğundan, kurumsal yönetişim ilkelerini özümsemiş işletmelerde
yönetim kurulu üyelerinin performanslarının değerlendirilmesi önem kazanmakta; bir bakıma
denetim performansı etkin olmayan üyelerin yeniden seçilmesi önünde bir oto kontrol
oluşturmaktadır. TÜSİAD tarafından hazırlanan rapor gereğince, “Tüm yönetim kurulu
üyeleri, her yıl yönetim kurulunun performans değerlendirmesine tabi tutulmalıdır. İki yıllık
sürenin bitiminden sonra üye yeniden seçilmek için aday olabilir. Ancak yeniden seçilme
hiçbir zaman otomatik değildir ve seçim için daha önce bahsedilen prosedür uygulanır.”
(TÜSİAD, 2002: 22)
Yönetim kurulu üyelerinin emeklilik yaşının uluslararası standartlara uygun olarak
65 olması öngörülmektedir. Bununla beraber kurucu üye gibi uzun dönemli katkıda
bulunabilecek bazı özel durumdaki üyeler; performans değerlendirmesine tabi tutularak bu
yaş sınırlamasında ayrıcalıklı olabilirler. (TÜSİAD, 2002: 22)
7. SONUÇ
Kurumsal yönetişim ve yönetim kurulları konusunda dünyada ve Türkiye’de yapılan
çalışmalar gitgide artmakta ve yaygınlık kazanmaktadır. Yönetim kurulu işleyişi ile ilgili
olarak ABD ve Avrupa’da konuya esnek bir yaklaşımın hâkim olduğu söylenebilinir.
OECD’nin ve SPK’nın yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetişim İlkelerinde yönetim kurulu
işleyişi ile ilgili maddelere bakıldığında her iki metnin fonksiyonunun temelde benzer
olmasına rağmen içeriğinde farklılıklar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, SPK
Kurumsal Yönetişim İlkeleri, OECD ilkelerinden farklı ve kapsamlı prensipler içermektedir.
Söz konusu metin incelendiğinde ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmamasının
şimdilik isteğe bağlı olduğu görülmektedir. Fakat SPK’nın İMKB ile halka açık anonim
şirketleri söz konusu ilkeleri uygulama yönünde teşvik etmek amacıyla Kurumsal Yönetim
Endeksi hesaplama çalışmalarına başlaması ile beraber, kurumsal yönetişim ilkelerine uyum
derecelendirme notunun 6’dan düşük olması sonucu endeksten çıkarılma şartının
getirilmesiyle işletmeler üzerinde baskı oluşturulduğu görülmektedir. Yeni TTK’nın kurumsal
yönetişim ilkelerinin yaşatılmasını destekleyen bir yapısı olduğu ve mevcut TTK ile
karşılaştırıldığında bir dizi yenilik getirdiği gözlemlenmektedir. Sonuç olarak uluslar arası
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düzeyde ve Türkiye’de uygulamada gözlemlenen; ilke ve düzenlemeler konusunda yapılan
çalışmaların benzer özellikler taşımasına rağmen içeriklerinin farklılıklar arz ettiği tespit
edilmiştir.
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SAFAHAT’IN “ASIM” BÖLÜMÜNDE SOSYAL DEĞİŞME

Melek COŞGUN*
ÖZ
Tarihi süreç içerisinde her toplum, yaşanan gelişmelerden etkilenmiş ve buna paralel
olarak, farklı eğilimler içerisine girmiştir. Bu süreç içerisinde, toplumlarda ilerlemeler
görüldüğü gibi, gerilemelerde görülmüş; bu durumlar karşısında kayıtsız kalınmamış ve bir
takım çözüm önerileri geliştirilmiştir. Böyle bir durumda olan ve ayakta kalabilmek için
mücadele eden son dönem Osmanlı Devleti yönetimi, içinde bulunduğu durumdan
sıyrılabilmek ve yeniden canlanabilmek için çeşitli formüller aramış ve o dönem
aydınlarından hizmet beklemiştir. Sunulan çözüm önerilerinin en başında Batılılaşma ve
modernleşme fikirleri yer almış, toplumun ancak Batı gibi olmasıyla ihya olunacağı
savunulmuştur. Ancak döneminin en önemli ilim adamı sayabileceğimiz Mehmet Akif, bu
ıslah ve ihya çalışmalarında Batı gibi olmanın gerekmediğini, Batı’nın yalnızca ilim ve
tekniğinin alınmasını, kültürünün ise kendinde kalmasını savunmuştur. Aynı zamanda kendi
toplumumuzda ve sosyal kurumlarımızda görülmeye başlayan çözülme ve yozlaşmaların bir
an evvel durdurulmasını, şuursuz hareketlerin terk edilmesini ister. Batılılaşma ve
modernleşmeyi ise kendi perspektifinden değerlendirmeye alarak milletin aleyhine olabilecek
her türlü tehlikeden uzak kalınmasını öngörür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal değişme, Batılılaşma, Modernlik, Modernleşme
SAFAHAT IS ASIM SECTION OF SOCIAL CHANGE
Abstract
Date of developments within the process, each community and in parallel, has entered
into different trends. In this process, as can be seen, progress in societies, stayed back, too;
This was not indifferent in the face of situations, and a number of solutions have been
developed. In such a case and the struggle to survive in the last period of the Ottoman Empire
* Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi, cosmel_2006@hotmail.com
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management, various formulas to get the situation on. At the top of the Westernization and
modernization ideas presented recommendations for the solution, such as has been said,
including being used however, Western society. But the most significant scholarly man of the
foremost innovators of Mehmet Akif, this being required, such as in the work of the Western
reclamation and enliven the West's only knowledge and technique is to remain in its receipt,
culture. At the same time starting their own social institutions in our society and to stop seeing
the gap as soon as possible. Westernization and modernization from the perspective of their
own assessment on the nation to stay away from danger at the expense of all.
Key words: Social Change, Westernization, Modernity, Modernization
GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nin artık son demlerini yaşadığı bir dönemde, Osmanlı’yı kurtarma
çabaları ve çalışmaları başlamış ve bir takım aydın sınıfı bu çareyi Batılılaşmakta bulmuştur.
Akif ise, kurtuluşu uzaklarda aramamış; İslami bir anlayış içerisinde, onun esaslarına bağlı
kalınarak bir çözüme ulaşılabilineceğini düşünmüştür. Çünkü İslam, insanlığı tembellikten,
yeisten, cehaletten sakındırdığı gibi, ilme ve tekniğe son derece önem vermekte; yüzlerce
hadis-i şerif ilmin ve ilmi istemenin gerekliliğini vurgulamaktadır. Akif, yaşanan bu
sıkıntıların asıl sebeplerine kafa yormuş; yaşanan bu sıkıntılarda payı olan herkesin karşısında
durduğu gibi, problemlerin asıl kaynağına inmeden sunulan çözüm önerilerinin de karşısında
yer almıştır. Hatta bu sebeplerle, “gelenekçilik”le suçlanmış, yerinde olmayan pek çok
tenkide uğramıştır. Akif’e göre Osmanlı’yı çökerten hastalık, bilim ve tekniğin gerisinde
kalması; bunun yanı sıra sahip olduğu dini-ahlaki değerlerinde de bir yozlaşmaya gitmesi,
vurdumduymazlık hastalığına yakalanmasıdır. Akif’e göre, Batı’nın sahip olduğu ve tekeline
aldığı ilmi ve teknik gelişmelere bir an önce ulaşmak en büyük ihtiyaçtır. Ancak bunu
yaparken de hassas olmak gereklidir ki, kendi kültürü, dini ve ahlakı bu durumdan en ufak bir
zarar görmesin. Kısacası, o dönem bazı aydınlarına göre, Batı her yönden üstünlüğü temsil
etmektedir ve tek çıkar yol her alanda Batılılaşmaktır. Bu noktada Akif, gelişigüzel bir
yenileşmeye gidilmesinin doğru ve sağlıklı olmayacağını, ihtiyaçlarımız ölçüsünde -yani
bilim ve teknikle- sınırlı kalmasını, bu sınırların ise kendi içinde son haddine kadar zorlanarak
bilginin kazanılmasını savunur. Orhan Okay, Akif’i “bir karakter heykeli” olarak sıfatlandırır
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ve bu sıfatı Akif’e atfen yazmış olduğu eserine isim olarak vermiştir.(bkz. Okay, Mehmet
Akif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi)
Bu çalışma, sosyal değişim sürecinde, bu dönemde ileri sürülen modernlik anlayışları
ve Batılaşma/Batılılaşma hareketleri ve çalışmaları içerisinde, döneminin en önemli ilim
adamı olan ve düşündüğü gibi yaşamayı vazgeçilmez ilke haline getiren İstiklal Marşı şairi
Mehmet Akif Ersoy’un modernlik anlayışını ve bunun yanı sıra sosyal değişime ve
yenileşmeye bakış açısını konu edinmiştir. O’nun yedi bölümden oluşan ve döneminin sosyal
olaylarını en çarpıcı şekilde dile getirdiği eseri Safahat’in altıncı bölümünü oluşturan ve 2292
mısradan oluşan tek şiiri Asım’daki sosyal değişme ele alınmıştır.
1. Tarihsel Süreç: Sosyal Değişme ve Modernlik Algısı
Tarihi süreç içerisinde her toplum, yaşanan gelişmelerden etkilenmiş ve buna paralel
olarak, farklı eğilimler içerisine girmiştir. Değişme, nitekim bu süreçte ortaya çıkmış ve
milletlerin hayatında her zaman gözlenen bir olgu haline gelmiştir. Tarih sahnesinde, sürekli
olarak şartlar değişmekte ve bu doğrultuda ihtiyaçlar ve amaçlar değişmekte; bu değişim
karşısında uyum sağlayabilmek açısından tavır ve davranışlar da değişmektedir. (Özakpınar,
1999:11)
1.1. “Sosyal Değişme” Nedir?
“Değişme”, önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu anlamdaki
ifadesiyle “değişme” kavramı değer yargısı içermeyen, nesnel bir kavramdır. Yani her
değişim ideal olana doğru ilerlememekte, en iyi olanı getirmemektedir. Sosyal değişme,
sosyal ilişkilerde, sosyal kurumlarda, sosyal tabakalaşma biçimlerinde, kısaca sosyal yapıda
meydana gelen değişmedir. Sosyal değişme bütün toplumlarda zorunlu ve kaçınılmaz iken;
her toplumda bu değişme hızları farklıdır. (www.nuveforum.net) Bu değişme hızı toplumların
sahip oldukları bilim ve teknolojiye paralel olarak gerçekleşir. Teknolojide her yenilik, kullanım sahasına göre- eski olanı geride bırakır. Yine aynı şekilde, yaşanılan çağa uygunluk
sağlamak açısından kültürde de değişimler olacaktır. Ancak bu kökten bir değişim değil,
eskinin iyileştirilmiş, ıslah edilmiş hali biçimindedir.(Eliaçık,www.degirmendergi.com) Bu
bakımdan “eskiden devralınan her düşünce ve alışkanlık, kötü olmayacağı gibi; mutlaka iyi de
demek değildir. Bazı âdet ve gelenekler toplumları yozlaşmaya ve atalete sevk ederken; bir
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başka tür gelenekler, sosyal hayatın sürekliliği ve ahengi için önemli faydalar sağlar.”(Şener,
http://www.sevde.de/islam_Ans/G/gelenek.htm)
1.2. Modernlik Kavramı: Modernleşme-Çağdaşlaşma
Modernlik kavramı, Anthony Giddens’a göre, “17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve
sonrasında hemen hemen bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal hayat ve örgütlenme
biçimlerine işaret etmektedir. (akt.Altun, 2005:10) Bir başka ifadeyle,“ toplumsal hayatın
bütün alanlarındaki ölçütlerin rasyonelleşmesi” olarak tanımlanmaktadır (Sevil, 1999:11) .
Modernleşme ise, Alain Touraine’nin deyişiyle ‘eylem halindeki modernliği’ niteler (akt.
Altun, 2005:10)
Özellikle Tanzimat’tan sonra modernlik kavramı daha çok gündeme gelmiş ve
zihinleri meşgul etmeye başlamıştır. Modernite/modernlik gibi kavramlar esasında bir Batı
söylemidir ve Batı kaynaklıdır. Bir nevi modernleşmek sadece Batılılaşmak, yani Batı gibi
olmak şeklinde anlam bulmuş ve bu doğrultuda yorumlanmıştır..
Modernlik; hakkında çok fazla tanım yapılmış olsa da henüz hakkıyla salt bir anlam
yüklenmiş bir kavram değildir. “Modern kelimesi kök itibariyle Latince “modernus”tan, o da
“henüz, şimdi” anlamlarına gelen “modo” kelimesinden türemiştir” (Armağan, 1992:71).
“Latince biçimi ile ‘modernus’, ilk defa M.S. yüzyılın sonuna doğru Roma’nın putperestlik
geçmişini o sırada Hıristiyanlığın resmen kabul edildiği dönemden ayırmak için kullanıldı.
M.S. 5. yüzyılın sonundan başlayarak bugüne kadar ulaşan modern terimi belli bir içerik
değişimine de uğramıştır” ve artık “eskiden yeniye geçişi” vurgulamak üzere kullanılmaya
başlamıştır” (Sevil, 1999:15). Söz konusu tanımlardan da yola çıkarak modern kelimesi,
içinde bulunduğumuz döneme, çağa uygun yaşamayı ifade eden, bugüne ait olan ve ya onu
çağrıştıran bir sözcük olarak değerlendirilebilir.
Gelenekselliğe atfedilen anlam, eskiye, geçmişte olup bitenlere yani tarihe olurken;
modernliğe atfedilen anlam yeni olana, çağdaş olarak tanımlanan bugüne olmuştur. Bu farklı
söylemler, neticede tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Geleneği savunanlar, onu devam
ettirme ve yaşatma çabaları içindeyken, modernliği savunanlar ise, geçmişten bağımsız sadece
içinde yaşanılan çağa ve çağdaş olana yönelmenin gerekliliğini iddia etmişlerdir. Ancak şunu
göz önünde bulundurmalıyız ki, “eskiden devralınan her düşünce ve alışkanlık, kötü
olmayacağı gibi; mutlaka iyi de demek değildir. Bazı âdet ve gelenekler toplumları
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yozlaşmaya ve atalete sevk ederken; bir başka tür gelenekler, sosyal hayatın sürekliliği ve
ahengi için önemli faydalar sağlar”(Şener, http://www.sevde.de/islam_Ans/G/gelenek.htm)
Tüm bunları yok sayaraktan bütünüyle yeni olana yönelmek ve böyle olunmasını istemek
başlı başına bir tartışmayı ve çatışmayı doğurur. Bu noktada ortaya çıkan sorun, bugünün
hangi koşullarda nasıl yaşanacağı ve bu şartları belirleyen esasların neler olabileceği
hususunda düğümlenmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar, yeniliğin ancak ihtiyaçlardan
doğduğunu ve yeniye yönelirken de bunun geçmişten kopuş olarak algılanmaması gerektiğini
vurgulamış, bizim batıya yönelişimizi şu sözleriyle anlamlandırmıştır. "Bir yandan tarihi
zaruretlerden kudret alan bir irade ile Garb'a gittik, öbür yandan hakiki cevheri ile bizde
konuşmaya başladığı zaman sesine kulaklarımızı kapatmak imkansız olan bir mazinin
sahibiyiz.(Tanpınar,1990:25)
2. Batılılaşma Hareketleri ve Modernlik Faraziyesi
Modern olmak, içinde yaşanılan çağın bilincinde olmak demektir. Sosyolog Nilüfer
Göle, Tanzimat’la başlayan modernleşme olgusunun, “Batı kültürel modelinin bir izdüşümü”
olduğunu söyler ve O’na göre Batı, Aydınlanma çağının fikirleri ve sanayi medeniyeti ile
modernliğin tanımını ve liderliğini üstlendikçe, Doğu toplumları iktidarsızlaşmış ve kendi
yerlerini ve tarihlerini Batı modeline göre belirlemek zorunda kalmıştır. Yine aynı şekilde,
“tarihselliği zayıf bu toplumlar, modernliğin tanımına kendi pratiklerinin damgasını
vuramamış, yani değişimi ve yenilenmeyi içsel ve yapısal bir süreç olarak üretememiş;
tarihlerini sürekli olarak Batı modernliğinin izdüşümünde yakalamaya çalışmıştır. Böylelikle,
Doğu’nun Batı uygarlığıyla karşılaşması eşit bir alışverişle sonuçlanmaktan çok, Doğu’nun en
azından kimliğinin çözülmesine yol açmıştır”(Göle, 1991:13). Göle’ ye göre, modernleşme
çabaları İslam kültürüyle yoğrulmuş bir toplumda Doğu-Batı tartışmasının doğmasına yol
açmış; bir “kültür meselesi”, “medeniyet meselesi” haline gelmiştir.(Göle, 1991:14).
Her ne kadar modernlik kavramı, gelişmişlikle ve ekonomik kalkınmayla
özdeşleştirilse de, misyonu itibariyle “modernlik etiketinin kültürel çağrışımları, kalkınmadan
çok yaşantı üzerinde yoğunlaşma eğilimindedir.”(Aktay,Topçuoğlu,1999:62).
Tanzimat sonrası dönemde kitle iletişim araçları Batı’nın hegemonyası altında
modernleşme hareketlerine öncülük etmiş; gazete, edebiyat, sinema ve kültürel faaliyetler
Batı lehine gelişim göstermiştir. Bu faaliyetlerle halkın düşüncelerini de kontrol altına almaya
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çalışan güçlü devletler, insanları kültürel, siyasi ve etnik olarak kendi emelleri doğrultusunda
yapılandırarak, onları kendi emellerini gerçekleştirmek için kullanmışlardır.(Memiş, 2002:27)
Tarihi süreçte “Türkiye’deki yenileşme ve Batılılaşma hareketleri bir kalkınma,
ilerleme, güçlenme ve büyüme hareketinden ziyade, batıya karşı pasif durumda birer müdafaa
hareketleri olarak karşımıza çıkmıştır. Yani Türkler, kalkınma ve güçlenmede kendilerine
özgü orijinal bir fikir, proje, sistem ve hamle ortaya koyamamış ve gerçekleştirememiş; Batıyı
her yönüyle nakletmeye, Türkiye’ye taşımaya çalışmıştır.”(Bıyıklı, 2006:31)
Modernleşme insanlığın alet üretme kabiliyeti ile ilgili bir sıçrama olurken;
Batılılaşma, modernleşmenin yeryüzünün Batı bölgesindeki sonuçlarını esas almak, bu
sonuçları yeryüzünün diğer bölgelerine taşımaya kalkmaktır. Modernleşmenin diğer
bölgelerde de aynı sonuçları doğuracağını, bunun teknolojinin tabiatı gereği kaçınılmaz
olduğuna

inanmaktır.

Hâlbuki

Batı

dışındaki

modernleşmeler

Batıdaki

gibi

sonuçlanmayabilir. (Eliaçık, http://www.degirmendergi.com) Nitekim de öyle olmuştur ve
modernleşme çalışmaları, toplumda elle tutulur hiçbir gelişme sağlayamamıştır (Şener,
2009:146)
2. Akif’in Medeniyet Anlayışı
Medeniyetleri ayakta tutan sahip oldukları kültürleri ve ürettikleri fikirleridir. Ayrıca
evrensel bir kültürün varlığında söz etmek mümkün değildir, kültür evrensel değil, ancak
ulusal olabilir. Yani bir toplum, kültürünü ve medeniyetini başka bir toplumdan alamayacağı
gibi, başka bir topluma da ihraç edemez. (Bariun, 1993:72) Batı bunun bilincinde olmasına
rağmen, tek bir kültür ve medeniyet anlayışından yola çıkarak, kendi kültürünü Batı-dışı
toplumlara ihraç etmeye çalışır. Bunu yaparken de küresel bir kültürden bahseder ki, bu da
Batı kültüründen başka bir şey değildir. Bir toplumu “Batılılaşmış (modern) ve
Batılılaşmamış ya da, Batılılaşmaya ayak diretmiş (geleneksel) iki kesime bölme marifeti
oryantalizme aittir ve bunun da adı oryantalistleşme” den başka bir şey değildir.(Yavuz,
http://www.marife.org/6-yavuz.htm). Yani Doğu’nun bütün modernleşme argümanları ve
İslam’ın gelenekçiliği Batı’nın birer ürünüdür. Özellikle İslam’ı gelenekçiliğin unsurlarıyla
yorumlamak ve onu hayatın dışına itmek, dini yozlaştırmaktan, esas fonksiyonlarından
soyutlamaya çalışmaktan başka bir şey değildir ve dünyevi hesaplarla yapılmış bir ideolojinin
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ürünüdür. Tam da bu noktada, Akif, gerek eserlerinde ve gerekse kendi yaşamında en fazla bu
konuya dikkat çekmiş, eleştiriler getirmiş ve toplumdaki misallerine vurgu yapmıştır.
İslam toplumlarındaki suskunluğun, tembelliğin İslamiyet’in temel esaslarından
uzaklaşmak ve iyi idrak edememekten kaynaklandığını vurgulayan Akif, bu durumdan
duyduğu rahatsızlığı mısralarında sık sık yer verir. Safahat-Beşinci Kitab’ında şu mısralarla
dile getirmiştir.
“O iman kuvvet ihzarıyla emretmişti… Lakin biz /‘Tevekkelna’ deyip yattık da kaldık
böyle en aciz! / O iman, farz-ı kat’idir diyor tahsili irfanın…/Ne cahil kavmiyiz biz
Müslümanlar, şimdi dünyanın! /O iman hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken…/Nemiz
vardır fezailden, nemiz eksik rezailden?/Demek: İslâm’ın ancak nâmı kalmış Müslümanlarda;
/ Bu yüzdenmiş, demek, hüsrân-ı millî son zamanlarda.” (Ersoy, 1993:390)
2.1. Akif ve Batı Medeniyeti
Akif’in Batı’yı algılayışı ve Batılılaşmaktan anladığı “batının ilmini, fennini, sanayini
ve tekniğini almaktır. Avrupa’nın adetlerini, muaşeretini, eğlencesini almayı aklından bile
geçirmez”.(Timurtaş, 1987:24) Timurtaş’ın da vurguladığı gibi Akif, ilmin gerekliliğine ve
milletlerin kalkınmasındaki rolüne gönülden inanmış ve bunu her defasında dile getirmiştir.
(Timurtaş, 1987:25) Taklitçilikten her halükarda sakınan Akif, taklitçiliğin her noktada
faydalı olmayacağını söyler. Sadece Garb’ın ilmi ve sanatı alınmalı, ulusal kültür
korunmalıdır.
2.2. Akif’te Modernlik Bilinci
Akif’in düşüncesinin bir ucunda bilim ve teknik, diğer ucunda memleket gerçekleri
vardı.(Şehsuvaroğlu, 2002:19) Şehsuvaroğlu, Akif’i geleneğin bir yenileyicisi olarak
görmenin mümkün olduğunu söyler. (Şehsuvaroğlu, 2002:25)
Akif’te geçmişe sırt çeviren ve sadece yeni olanla meşgul olunan bir modernlik
anlayışı yoktur. Aksine Akif, bir şeye körü körüne bağlılıktan şiddetle sakınarak ve
sakındırarak, gelişigüzel davranışlara ve yorumlara sert çıkışlar yapar. Hatta gelenekçi olduğu
düşünülmüş ve birçok tenkide uğramıştır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Akif’i geleneğin
yenileyicisi olarak görebilmenin yanı sıra, toplumda aşınan kimliklerin, değerlerin ıslah
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edicisi olarak da görebiliriz. Akif’in karşısında olduğu durum, ilim ve sanattaki yenilik değil,
şuursuz bir şekilde manevi-kültürel ve ahlaki değerlerden kopuştur.
“Modernleşme veya bir diğer adıyla çağdaşlaşma, sadece salt bir Batı’ya benzeme
değildir. Devlet ve toplum yapısı, geleneksel özellik ve niteliklerinden de uzaklaştırılmak
istenmektedir.”(Şener, 2009:141-142) “Modernleşme hareketleri, ne fikri ne de toplumsal
temellere dayanmadığı için bu hareketin sürdürülmesi, Batının bir ekolünün fikri veya sosyal
etkilerine açık kaldı. Bunun sonucunda ülkenin aydın ve yönetici takımı, yaptığı siyasi ve
kültürel çalışmalarıyla Batıyı taklit etmekten başka bir varlık gösteremedi.”(Şener, 2009:145)
3. Altıncı Kitap: Asım
Köse İmam’ın oğlu Âsım’ın şahsında gençleri anlatmaktadır. Burada Müslüman Türk
gencinin nasıl olması gerektiği üzerinde durduğunu görmekteyiz. Akif, Altıncı Safahat’ta
dünya görüşünün örgüsünü tamamlamış ve hem sıkıntıların en zirvede olduğu dönemde en
gür haykırışları terennüm etmiş; hem de en akil olanı arayan bir cemiyet insanı olarak
mesuliyetinin gereğini ortaya koyarak yol göstericilik görevini Asım etrafında yeni nesillere
aktarmıştır.(Şehsuvaroğlu, 2002:93)
Safahat’ın altıncı bölümünü oluşturan Asım’da dört kişi arasında geçen konuşmalara
yer verilmiştir. Bunlar; Hocazâde (Mehmet Akif), Köse İmam (Ali Şevki Hoca), Asım (Köse
İmam’ın oğlu) ve Emin (Akif’in oğlu)
3.1. Asım’da Sosyal Değişme
Akif, içinde bulunulan süreçte, geçmişten ve değerlerden koparak bir değişime ve
yenileşmeye gidilmesine asla onay vermez. Safahat’ın bütün bölümlerinde sosyal konulara
değinmiş; sosyal sorunlara, gözlemlerine, eleştirilerine Asım bölümünde de geniş bir şekilde
yer vermiştir. Asım, sosyal tenkitlerin yanı sıra, eski-yeni tartışmalarını da içeren, geçmiş ve
gelecek hakkında yorumlarda bulunulan ve bunun gerekçeleriyle sunulduğu bir bölümdür.
Akif, bu bölümde, dini, ahlaki, kültürel yozlaşmaları, bunun sebep ve sonuçlarını; buna
paralel olarak maddi açıdan sıkıntıları ve ihtiyaçları dile getirmektedir. Bölümde başından
sonuna kadar Akif’in üzerinde özenle durduğu ve vurguladığı husus, ilme talep: Batı’nın ilmi
ve sanatı yakından takip edilmeli, bunlar iyi bir şekilde sentezlenmeli ve ülkemize
taşınmalıdır. Ancak, Batı’nın bilim ve tekniği dışında hiçbir değerine özenilmemeli, kendi

8

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

değerlerimiz muhafaza edilmelidir. Kısacası, Batının ilmi alınmalı, ahlakı kendisine
bırakılmalıdır.
Akif, mısralarında yer yer çeşitli toplumsal alanlardaki değişmelere vurgu yapmış; bu
değişmelerin ne gibi sıkıntılara yol açtığını anlatmaya çalışarak, bir yandan da değişimin
olumsuz yönlerine dikkat çekmiştir. Örneğin, dini alanda meydana gelen değişimleri hiç hoş
karşılamayan Akif, dini algılayışta meydana gelen yozlaşmayı, çözülmeyi gözler önüne
sererek, ne hale gelindiğini; bundan duyduğu endişe ve üzüntüyü dile getirir. Onun en büyük
sıkıntısı, İslam’ın özünden uzaklaşılması ve onun gereklerini doğru idrak edilmemesidir.
Ayrıca din, hayatın dışına itilmiş; gerçek işlevinden soyutlanmış bir haldedir. Akif, bu
noktadaki yenileşmeyi bir ihya ve ıslah olarak yorumlar ve Asım’daki şu mısralarda
düşüncelerini dile getirir.
"Doğrudan Kur'an'dan almalıyız ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı
Hiç bir şeye körü körüne bağlanmamayı hayat felsefesi haline getiren Akif, bu
istikrarını yenilik anlayışında korur.

Geçmişten bağımsız bir yenilik anlayışı yoktur.

Geçmişte de iyi ve faydalı olan her şeye sahip çıkar Akif. Onun sadece karşısında olduğu
nokta, şuursuzca yapılan yanlışların topluma mal olması ve bundan milletin zarar görmesidir.
Geçmişe saygısını ve bağlılığını Asım’da yer alan şu sözlerle anlatır:
“Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;/Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp
sövemem... Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ, boğarım... /–Boğamazsın ki! /–Hiç olmazsa
yanımdan kovarım. /Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; /Hele hak namına
haksızlığa ölsem tapamam.”
Aynı zamanda, milleti adına geçmişe karşı bir özlem de duymaktadır.
Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar?/Hani Osman gibi, Orhan gibi gürbüz
babalar? Hani Bir şanlı Süleyman Paşa? Bir kanlı Selim? /Ah bir Yıldırım olsun göremezsiz
ne elim! (Ersoy, 1993:454)
Yukarıdaki dizelerde de görüldüğü gibi, Akif’in geçmişe karşı önyargısı olmamakla
beraber, onun kızgınlığı her daim şuursuz hareket edilmesi ve sonuçlarının halka mal
edilmesi.
Asım’da işlenen konulara baktığımız zaman sosyal hayatın hemen her yönü işlenmiş,
olumlu-olumsuz yönler değerlendirilmiştir. Akif, burada eğitim kurumları olarak medreseleri
ve fonksiyonlarını, aynı şekilde din adamlarını ve misyonlarını, aile hayatındaki çözülmeleri,
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köylünün durumunu, o dönem aydınların durumunu, meslek gruplarını ve toplumda nasıl bir
işleve sahip olduklarını, kimlerin bu toplum için ne yapabildiğini ya da yapamadığını eleştirel
bir bakış ve düşünüşle eserine taşımıştır.
Akif,

geçmişle

gelecek

arasında

bir

bağ

kurarken,

İslami

bir

anlayışın

vazgeçilmezliğini söyleyerek, İslami geleneği hiçbir zaman terk etmez.
Hadi tahsilini ikmale tez elden, hadi sen! /Çünkü milletlerin ikmali için, evladım
/Ma’rifet, bir de fazilet…İki kudret lazım./Ma’rifet, ilkin, ahaliye saadet verecek /Bütün
esbabı taşır; sonra fazilet gelerek / O birikmiş duran esbabı alır, memleketin /Hayr’ı i’lasına
tahsis ile sarf etmek için /Ma’rifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer,/Tek faziletle teali
edemez, za’fa düşer (Ersoy, 1993:521)
Mısralarda da görüldüğü gibi, Akif’in modernlik anlayışı, dinden soyut, sadece yeni
olana vurgu değil; geçmişini de tanıyan ve geçmişinden güç alan, ancak bunun yanı sıra her
alanda faydalı olabilecek ilmi bilgiye de ihtiyaç duyan ve el uzatan bir anlayıştır.
Toplumun en önemli kurumu olan ve yeni nesilleri yetiştirecek olan aile hayatından
pek umutlu olmayan Akif, aile kurumunun çözülmesinden endişe duymaktadır.
Evlenip aile teşkili bugün zor geliyor;/ Görüyorsun ya nikâhlar ne kadar seyreliyor!/
Eskiden zurnalar öttükçe feza inlerdi; / O ne dehşetli düğünler, o ne derneklerdi!(Ersoy,
1993:460)
Ekonomik sıkıntılar, cahillik, ahlaki erozyonu da beraberinde getirmekte, ahlak
anlayışında bir değişmeye, çözülmeye sebebiyet vermektedir.
Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlakı bitik; /Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik.
/Bir kemik bir deridir ölmedi kaldıysa diri; /Dam çökük arsa rehin, bahçeyi icra ister; / Bir
kalem borca bedel faizi defter defter! (Ersoy, 1993:459)
Akif’in en büyük sıkıntılarından biri de, ülkenin geleceğini kendinde gören aydınların
vurdumduymazlığı, kendi toplumlarına ve değerlerine karşı özensiz olmaları ve Batı’nın
isteğini, onlara iş düşürmeden gerçekleştirmek. Kendi değerlerine sırtını dönen birisine,
Akif’in sırtını dönmemesi düşünülemez elbette. Ancak hesap sormak için çevirir yüz
çevirirse.
Hali ıslah edecekler diyerek kaç senedir,/Bekleyip durduğumuz züppelerin tavrı nedir?
/Geldi bir tanesi akşam, hezeyanlar kustu! /Dövüyordum, bereket versin, edepsiz sustu./ Bir
selamet yolu varmış O da neymiş? Mutlak, /Dini kökten kazımak. Sonra, evet, Rus’laşmak! /O
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zaman iş bitecekmiş…O zaman kızlarımız /Şu tutundukları gayet kaba, pek manasız /Örtüden
sıyrılacak…Sonra da erkeklerden,/Analık ilmini tahsil edecekmiş…Zaten, /Müslümanlar o
sebepten bu sefalette imiş;/Din için, millet için iş görecek alçağa bak;/Dini pamal edecek,
milleti Rus’laştıracak!/Bunu Moskof da yapar, şimdi rıza gösterelim;/Başka bir marifetin
varsa haber ver görelim!/Al okut, “Avrupa tahsili….” Desinler, gönder,/Servetinden bölerek
na-mütenahi para ver;/Sonra bir bak ki, meğer karga imiş beslediğin!/Hem nasıl karga?
Değil öyle senin bellediğin!/Sade bir fuhşumuz eksikti, evet Ruslar’dan/Onu ikmal ediverdik
mi, bizimdir meydan!/Kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne/Acırım tükrüğe billahi, tükürsem
yüzüne,/Demiş olsaydı eğer: “Kızlara mektep lazım…/Şu kadar vermelisin” kahrolayım
kaçmazdım, /Elverir sardığımız bunları halkın başına…/Ben mezarımda huzur istiyorum,
anladın a! /Biraz insafa gelin, öyle ya artık ne demek? /Zengin olduk diye, lanet satın almak
mı gerek?” (Ersoy, 1993:221-222)
Akif’in bu millet adına hizmet edenlerden yenilik adına beklentisi, kendimizde
olmayan ilmi Batıdan alıp getirmek; bunun yanı sıra geçmişimizden en büyük mirasımız olan
dini, kültürel ve ahlaki değerlerimizin elimizden kayıp gitmeden muhafaza edilmesine, ıslah
ve ihya edilmesine çalışmak.
“Sade Garb’ın, yalınız ilme dönsün yüzünüz / O çocuklarla beraber, gece gündüz
didinin; /Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin! /Fen diyarında sızan na-mütenahi pınarı
/Hem için, hem getirin yurda o nafi’ suları (Ersoy, 1993:522)
3.2. Akif’in Geleceğe Mirası: Asım Nesli
Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek
Düşündüğü gibi yaşamayı kendisine ilke edinen Akif, kendinden sonraki nesillerde de
bunu görmeyi ümit etmiş; ideal bir gençlik arzu etmiştir. O özlem duyduğu ve resmettiği genç
nesil: Asım’ın nesli… Nasıl bir gençlik beklediğini Asım’da dile getirmiş, hayallerine
Asım’la can vermiştir.
Ahmet Kabaklı, Asım’ı Akif’in marifet ve fazilet ülküsünün sembolü olarak
görür.(Kabaklı, 1975:114) Çünkü Asım’da güçlü bir iman ve irade vardır.

11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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
Mehmet Akif’in modernleşme algısına ve bilincine baktığımız zaman, bir şeye körü
körüne, şuursuzca bağlanmayı asla tasvip etmeyen Akif’in aynı kararlılığı Batılılaşma ve
modernleşme hareketlerine karşı da gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Akif’te geçmişe sırt
çeviren ve sadece yeni olanla meşgul olunan bir modernlik anlayışı yoktur. Aksine Akif, bir
şeye körü körüne bağlılıktan şiddetle sakınarak ve sakındırarak, gelişigüzel davranışlara ve
yorumlara sert çıkışlar yapar. Hatta gelenekçi olduğu düşünülmüş ve birçok tenkide
uğramıştır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Akif’i geleneğin yenileyicisi olarak görebilmenin
yanı sıra, toplumda aşınan kimliklerin, değerlerin ıslah edicisi olarak da görebiliriz. Akif’in
karşısında olduğu durum, ilim ve sanattaki yenilik değil, şuursuz bir şekilde manevi-kültürel
ve ahlaki değerlerden kopuştur. Akif, teknik ve ilmi zenginliği ile değerlerini bütünleştirmiş, o
ilme kendi rengini vermiş, çalışkan, cesur, ilim sahibi bir nesil ümit etmiş; tam da Müslüman
bir gence yakışır bir nesil hayal ederek, bu hayallerini Asım’ın nesline hediye etmiştir.
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KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂLARININ
TÜKENMİŞLİKLERİNE ETKİSİ

Dr. Bilgin ŞENEL∗

Dr Mine ŞENEL∗∗

Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN∗∗∗

ÖZ
Bu çalışma, kamu sektöründe çalışanların duygusal zeka düzeylerinin
tükenmişliklerine olan etkilerinin bulunması amaçlı yapılmıştır. Bu amaçla, Eskişehir’deki
devlet kurumlarında çalışan 403 kişiye Bar-On duygusal zeka anketi ve Maslach tükenmişlik
anketi uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde, gerçek dünyanın karmaşıklığı genel olarak
belirsizlik, kesin düşünceden yoksunluk ve karar verilemeyişten kaynaklandığından, bu
karmaşıklığın giderilmesi amaçlı, bulanık mantık teorisi kullanılarak, veriler ilk olarak
bulanıklaştırılmış ve ardından durulaştırılmıştır. Durulaştırılan verilere öncelikle, güvenirlik
analizi ve açımlayıcı faktör analizi uygulanmış, ardından doğrulayıcı faktör analizi yapılarak
yapısal eşitlik modeli oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, kamu kurumlarında çalışanların
duygusal zeka seviyeleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Duygusal zeka, Tükenmişlik sendromu, Bulanık mantık, Yapısal
eşitlik modeli.
THE EFFECTS OF PUBLIC SEKTOR EMPLOYEES' EMOTIONAL
INTELLIGENCE ON BURNOUT
ABSTRACT
This study, the effects of public sector employees' emotional intelligence on their
burnout syndromes, which is level, was carried out to find. For this purpose, Bar-On
emotional intelligence questionnaire and Maslach burnout inventory were filled out by 403
employees working in the state institutions in Eskişehir. Firstly the fuzzification then the
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1.GİRİŞ
Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz işletmelerinde rakiplerle mücadele edebilmek
ve üstünlük sağlamak, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu
kaynaklardan en önemlisi olarak da karşımıza insan faktörü çıkmaktadır. Bu nedenle
işletmelerde duyguların algılanması, değerlendirilmesi, anlaşılması ve duyguların yönetimi
önemli hale gelmiştir. Çünkü, diğer insanların duygularını doğru olarak okuyabilen insanlar, iş
arkadaşlarıyla olan kişilerarası etkileşimlerinde daha etkin olurlar (Mayer ve arkadaşları, 2000,
s.68-71).
Duygusal zekalı insanlar, empatik ve kişilerarası ilişkileri yönetme yetisine sahiptirler.
Kısaca yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların, çok başarılı olması beklenmektedir (Mayer ve
arkaşları, 2000c, s.400) Duygusal zekanın psikolojik sağlık üzerinde özellikle mesleki tükenmişlik
üzerinde etkisinin olduğu çoğu araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Ciarrochi, Chan ve Bajgar,
2001, s.541). Kısaca, göreve bağlılık düzeyleri yüksek olan çalışanların, değer çatışmaları asgari
düzeyde olduğu için duygusal tükenme seviyeleri de düşük olmaktadır (Barling ve
arkadaşları,2000, s.160).

Kişisel ve sosyal yetkinlikleri gelişmiş kişiler; iş arkadaşlarıyla ve çevresindeki
insanlarla olumlu ilişkiler kurarlar, diğer insanlara yardım etme konusunda da daha istekli
davranırlar. Böyle insanlarda, duyarsızlaşma mekanizması ya çok az çalışır ya da çalışmaz ve
böylelikle tükenme fenomenine yakalanma riskleri de o derece düşük olur (Bass,1998, s.64 ).
Günümüz işletmelerinin içinde bulunduğu ortam çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır.
Bu koşullarda çalışanlar, duygusal olarak yıpranmaya başlamaktadır. Bu yıpranma sonucu
çevreden uzaklaşmakta, iş çevresine karşı duyarlılığını kaybetmektedirler. Çalışma
arkadaşlarını ve müşterilerini birer nesneymiş gibi görmekte ve kişisel başarılarının azaldığını
düşünmektedirler. Çalışanların kişisel ve örgütsel sebeplerden dolayı içinde bulunduğu bu
durum, çalışanlarda tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır.
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde; George (2000), kendi duygularını ve
çalışanların duygularını doğru olarak algılayabilen, değerlendirebilen ve ifade edebilen
yöneticilerin daha başarılı olduklarını ve çalışanları örgütsel misyona ve vizyona sahip
çıkmaları için daha iyi şekilde yönlendirdikleri ve motive ettiklerini söylemiştir. Buna ek
olarak, çalışanlarda göreve bağlılık ve iyimserliğin artacağına dolayısıyla işbirliği ve ekip
çalışmasına daha yatkın hale geleceğini söylemiştir (George, 2000:1045). Bunun sonucunda
da kişisel başarılarda artış olur ve daha az duygusal tükenmeye maruz kalırlar. Lewis’e göre
(2000), yöneticiler sinirlilik gibi olumsuz duygular sergilediklerinde çalışanlarda daha yüksek
düzeyde sinirlilik ve düşük düzeyde rahatlama olmaktadır. (Lewis, 2000: 232).
Duygusal zeka, çalışanların gerçekleştirdikleri performansları ve başarıları ile yakın
ilişki içindedir (Cote ve Miners, 2006; Elfenbein ve arkadaşları, 2007; Rubin, Munz ve
Bommer, 2005. Ashfort ve Humphrey, 1995). Bir çok çalışma duygusal zeka ile iş tatmini
arasında direkt ilişki olduğunu belirtmişlerdir (Bar-On, 1997; Van Rooy ve Viswesvaran,
2004; Wong ve Law, 2002; Sy Tram ve O’Hara, 2006). Ashfort ve Humphrey (1995),
duyguların örgütsel yaşamla iç içe olduğunu ve örgüt yaşamının ayrılmaz bir parçası
olduğunu ve bu nedenle çalışanların duygusal durumlarına daha fazla önem verilmesi
gerektiğine değinmişlerdir (Ashfort ve Humphrey, 1995:125). Huy (2002)’a göre, çalışanların
bireysel anlamda duygusal yapılarını sergiledikleri ortamda, tutumlar ortak yaşam alanları ile
ilişkili olarak gelişecek, duyguların yönetilmesindeki davranışlar, değişim ve çevrenin etkisi
2
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ile oluşacaktır. Ayrıca diğer çalışanlarla/yöneticilerle yardımlaşmanın eksikliği ise olası bir
kaos/depresyon nedeni olacaktır (Huy, 2002:54).
Bu çalışmada kamu dairelerinde çalışanların duygusal zekalarının, tükenmişlikleri
üzerine etkisini ölçmek için elde edilen veriler bulanık mantık kullanılarak durulaştırılıp,
açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra yapısal eşitlik modeli
(YEM) oluşturulmuştur
2. DUYGUSAL ZEKA
Duygusal zeka kavramını ilk ortaya atan Mayer ve Salovey, duygusal zekayı; “Kendi
duygularını bilme ve tanıma, duygularını yönetme, kendi kendini güdüleme, başkalarının
duygularının farkında olma ve başkalarıyla ilişkileri kontrol edebilme” şeklinde tanımlamıştır.
(Goleman 2006) Goleman, IQ’su yüksek olduğu halde hayatta başarısız olanların durumundan
hareketle duygusal zeka kavramını; “Kendinin ve başkalarının duygularını anlama, olumlu
düşünme ve kişilerarası ilişkilerde başarılı olma yeteneği” olarak tanımlamıştır (Cooper ve
Sawaf, 1997:38). Psikolog Dr. Reuven Bar-On, duygusal zekâyı "Bir kişinin çevresel
baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal kişisel ve sosyal
yeteneklerinin bir bütünüdür." şeklinde tanımlamıştır. Reuvon Bar-On, gerçek zeki insanı,
sadece bilişsel zekaya değil; aynı zamanda duygusal zekaya da sahip olan kişi olarak
tanımlamaktadır. (Bar-On 1997)
Literatür incelemesinde çalışmalarda, en çok araştırmaya model olan ve bu çalışmada
da model olarak kullanılan, Bar-On’un geliştirmiş olduğu duygusal zeka modelidir. Bunun
yanında, Mayer ve Salovey, Goleman ve Cooper ve Sawaf’ın Duygusal zeka modelleri de
çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Geliştirilen dört modelin boyutları tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Duygusal zeka modelleri
Mayer ve Salovey

Bar-On

Goleman

Cooper ve Sawaf

Duyguyu algılama ve

Kişisel beceriler

Kişisel yeterlilik

Duyguları öğrenmek

ifade etmek

- Duygusal benlik bilinci

- Özbilinç

- Duygusal dürüstlük

- Bireyin bedensel

- Kendine güven

- Duygusal farkındalık

- Duygusal enerji

durumuna, his ve

- Kendine saygı

- Kendini değerlendirme

- Duygusal geribildirim

düşüncelerine ilişkin

- Kendini gerçekleştirme

- Özgüven

- Pratik sezgi

duygularını tanımlayıp,

- Bağımsızlık

Kendine yön verme

ifade etmesi.

- Kendini kontrol

Duygusal zindelik

- Bireyin diğer kişilerin

Kişiler arası beceriler

- Güvenilirlik

- Özvarlık

duygularını tanımlayıp,

- Empati

- Vicdanlı olma

- Güven çemberi

ifade etmesi.

- Bireyler arası ilişkiler

- Uyum yeteneği

- Yapıcı hoşnutsuzluk

Duyguyu düşüncede

- Sosyal sorumluluklar

- Yeniliklere açık olma

- Esneklik ve yenileme

kaynaştırmak

Motivasyon

- Duygular, etkin ve

Uyumluluk boyutu

- Başarı güdüsü

Duygusal derinlik

verimli düşünmeyi

- Problem çözme

- Bağlılık

- Özgün potansiyel ve

sağlar.

- Gerçeklik ölçüsü

- Girişimcilik

amaç

- Duygular yargılara ve

- Esneklik

- İyimserlik

- Adanmışlık
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hafızaya yardım ederler.

Sosyal yeterlilik

- Dürüstlüğü yaşamak
- Yetki olmadan etki

Duyguyu anlamak ve

Stresle başa çıkma

- Empati

analiz etmek

boyutu

- Başkalarını anlamak

- Karmaşık ve anlık

- Stres toleransı

- Başkalarını geliştirmek

Duygusal simya

duygu ve hisler dahil her

- Dürtü kontrolü

- Hizmete yönelik olmak

- Sezgisel akış

Sosyal beceriler

- Düşünsel zaman

duyguyu isimlendirme
yeteneği

Genel ruh durumu

- Etki -İletişim

değişimi

- Duyguyu düşüncede

- Mutluluk

- Çatışma yönetimi

- Fırsatı sezinlemek

kaynaştırmak

- İyimserlik

- Liderlik -Değişim

- Geleceği yaratmak

- Duygular, etkin ve

katalizörlüğü

verimli şekilde

- Bağ kurmak

düşünmeyi sağlar.

- İşbirliği ve dayanışma

- Duygular, belleğe

- Takım yetenekleri

yardım ederler.

Bu çalışmada, yapılan birçok yurt dışı ve içi çalışmalarda güvenirliği tartışmasız hale
geldiği görülen ve kullanılan Bar-On’un duygusal zeka ölçeğini oluşturan 5 ana boyut ve 15
alt boyut şu şekildedir: (Bar-On 1997)
Kişisel beceriler: Duygusal benlik bilinci, öz-saygı, dışavurum, bağımsızlık, kendini
gerçekleştirme olmak üzere 5 alt boyutu bulunmaktadır.
-Duygusal benlik bilinci: Kendi duygularını, bu duyguların nedenlerini ve bunlar
arasındaki farklılıkları anlayabilme yeteneğini ifade etmektedir.
-Dışavurum: Duygularını, inançlarını ve düşüncelerini çekinmeden ifade edebilme ve
haklarını yapıcı şekilde savunabilme yeteneğidir.
-Özsaygı: Kendini kabul etmek, pozitif ve negatif tarafları kadar limitlerini ve
kapasitesini kabul etmek yeteneğidir.
-Kendini gerçekleştirme: Bireyin kişisel kapasitesinin farkında olması anlamına
gelmektedir.
-Bağımsızlık: Bireyin planlama ve önemli kararlar almada kendini yönlendirme
becerisidir.
Kişilerarası beceriler: Empati, kişilerarası ilişkiler ve sosyal sorumluluk olmak üzere
3 alt boyutu bulunmaktadır.
-Empati: Başkalarının duygularının farkında olma ve duygularını anlama yeteneğidir.
-Kişilerarası ilişkiler: Kişilerarası ilişkileri samimiyet ve karşılıklı sevgiyi içeren
başarılı bir ilişki kurma ve devam ettirebilme yeteneğidir.
-Sosyal sorumluluk: Sosyal grubun içinde kendini yapıcı, paylaşımcı, işbirlikçi
gösterme yeteneğidir.
Uyumluluk: Problem çözme, gerçeklik ve esneklik olmak üzere 3 alt boyutu
bulunmaktadır.
-Problem çözme: Problemleri belirleyip tanımlayabilmenin yanı sıra etkili çözümleri
de bulabilme becerisidir.
4
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-Gerçeklik: Olaylara doğru pencereden bakabilme ve hayal kurup abartmadan olayları
oldukları gibi yaşayabilme becerisidir.
-Esneklik: Duygu, düşünce ve davranışlarını değişen durumlara uydurabilme
becerisidir.
Stresle başa çıkma: Strese karşı tolerans ve dürtü kontrolü olmak üzere 2 alt boyutu
bulunmaktadır.
-Strese karşı tolerans: Stresli ve üzücü durumlarla başa çıkabilme yeteneğidir.
-Dürtü kontrolü: Dürtülere karşı direnç gösterebilme veya dürtüleri erteleyebilme ve
onları kontrol edebilme becerisidir.
Genel ruh hali: İyimserlik ve mutluluk olmak üzere 2 alt boyutu bulunmaktadır.
-İyimserlik: Sıkıntılı durumlarda bile hayata daha parlak tarafından bakma ve pozitif
düşünceyi devam ettirebilme yeteneğidir.
-Mutluluk: Kendi hayatından tatminkar olma, kendinden ve başkalarından memnun
olma ve eğlenebilme becerisidir.
3. TÜKENMİŞLİK
Tükenmişlik kavramı, ilk olarak 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından
"Başarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları üzerinde,
karşılanamayan istekler sonucunda, ortaya çıkan bir tükenme durumu" olarak tanımlanmıştır.
(Freudenberger 1974:161) Tükenmişliğin bilimsel bir kavram olarak gelişmesi; Maslach ve
arkadaşları ile Cherniss’in çalışmalarına dayanmaktadır. Cherniss (1988) tükenmişliği,
“İnsanın aşırı stres yada doyumsuzluğa yaptığı işten soğuma biçiminde gösterdiği bir tepki”
olarak tanımlamıştır (Cherniss, 1988:445). Tükenmişlik, Maslach ve arkadaşları tarafından
tanımlandığı şekliyle; “İşyerinde strese karşı yanıt olarak geliştirilen duygusal tükenme,
çalışanların duyarsızlaşması ile müşterilere ve yöneticilere karşı düşük kişisel başarı
duygularını içeren bir stres sendromudur.” (Siegall ve McDonald 2004:3).
Tükenmişliğin nedenleri üzerine, birçok araştırmacının yaptıkları çalışmalarda, farklı
modeller ileri sürmüşlerdir. Yapılan literatür taramasında bu modellerden bazıları, Cherniss
tükenmişlik modelidir (Cherniss, C, 1980). Bu modelde; iş yükü, müşteri ile yüz yüze ilişki,
belirlenmemiş amaçlar, örgüt içi çatışma, olumsuz iş koşulları, destek ve danışmanlık
eksikliği gibi örgütsel değişkenlerin, çalışanların kişiliği, evlilikten aldığı doyum, kariyer
planları gibi kişilikle ilgili değişkenler ile etkileşim içinde olduğu ve tüm stres kaynaklarının
zamanla tükenmişliğe neden olduğu belirtilmektedir. Edelwich ve Brodsky modeli
tükenmişliğin bir süreç sonunda ortaya çıktığını belirtmişler ve bu sürecin aşamalarını
“idealist çoşku, durgunluk, engelleme ve duygusuzlaşma” şeklinde sıralamışlardır ( Edelwich
ve Brodsky , 1980). Pines modeline göre, tükenmişliğin boyutları şöyledir: (Pines ve Aronson
1988, s.9-13), Fiziksel bitkinlik: Enerji azalması, kronik yorgunluk ve güçsüzlük ile ifade
edilir. Duygusal bitkinlik: Çaresizlik, umutsuzluk, kapana kısılmış olma, aldanmışlık ve hayal
kırıklığı gibi duyguları içermektedir. Zihinsel bitkinlik: Bireyin kendisine, yaptığı işe, diğer
insanlara ve yaşama karşı olumsuz tutumlar sergilemesidir (Pines ve Aronson 1988),
Pearlman ve Hartman modelinde dört aşama bulunmaktadır. Bu dört aşama, Algılanan stres
düzeyi, durumun strese götürme derecesi, strese verilen tepki ve son olarak strese verilen
tepkinin sonucudur (Paerlman ve Hartman, 1982), Meier modeli. Scott Meier’in tükenmişlik
modeli Bandura’nın “kendini yeterli bulma/öz yeterlilik” modeli temel alınarak
geliştirilmiştir.(Meier 1983, s.1) Meier’in tükenmişlik modeli tükenmişliğin bir stres süreci
olduğunu ilerleyen psikolojik aşamaları kapsadığını ve zamanla oluştuğunu vurgulamaktadır
ve dört öğe ile açıklanmaktadır. Bu dört öğe, pekiştirme beklentileri, sonuç beklentileri,
5
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yeterli olma beklentileri ve bağlamsal bilgi işleme/davranışları anlamlandırma sürecidir
(Meier 1983) ve çok fazla sayıda araştırmada kullanıldığı görülen ve araştırmamızda
tükenmişliği ölçmede kullanılan Maslach’ın tükenmişlik modelidir (Maslach ve Jackson
1981, s.102). Maslach ve Jackson’ın tükenmişliği ölçmek için geliştirdiği testte oluşturduğu 3
boyut şu şekildedir: (Maslach ve Jackson 1998:110)
-Duygusal tükenme: Maslach ve Jackson (1984), çalışanların yorgunluk ve duygusal
yönden kendilerini aşırı yıpranmış hissetmelerindeki artış olarak belirtmişlerdir. Duygusal
tükenme, tükenmişlik sendromunun başlangıcı ve merkezidir. Duygusal yönden yoğun bir
çalışma temposu içinde bulunan kişi kendini zorlar ve diğer insanların istekleri altında ezilir.
Harcanan yüksek gayretin karşılığı alınamadığında ise kişide duygusal tükenme oluşmaya
başlamaktadır (Maslach ve Jackson 1981). Ayrıca yüksek beklentilere sahip olan bu kişiler
işlerinde daha sıkı çalışmaya ve çok şey yapmaya çalışmaktadır. Harcanan yüksek gayretin
karşılığı alınamadığında ise kişide duygusal tükenme oluşmaya başlamaktadır. Duygusal
tükenme, tükenmişlik sendromunun başlangıcı ve merkezidir.
-Duyarsızlaşma: “Hizmet götürülen kişilere karşı katı, soğuk, ilgisiz ve hatta insancıl
olmayan tarzda olumsuz bir tavır sergilenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu boyutta kişiler
arası ilişkiler söz konusudur ve özellikle işyerinde hizmet verilen kişilere yönelik tutumlarda
olumsuz değişimler görülmektedir (Hock, 1988:175).
-Kişisel başarı hissi: Bireyin duygusal tükenmesi ve duyarsızlaşması sonucunda iş
yaşamında başarısız olması ve yetersiz kalması hissini kapılmasına yol açar. Kişi bu düşünce
ve yanlış davranışları ile kendisini suçlu hisseder, kendisini kimsenin sevmediğine inandırır
ve kendisi hakkında başarısız hükmünü verir. Bu noktada tükenmişliğin üçüncü aşaması olan
düşük kişisel başarı hissi ortaya çıkmaktadır. (Örmen 1993)
4. KAMU SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL ZEKA VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
Weber, ideal bürokratik yapının insanı bir gerçeklik olan tüm duygusal kaygılarından
arınmış bir yapı olarak tanımlamıştır. Weber’e göre bürokrasi, işyerlerindeki ölçülemeyen
bütün insanı, rasyonel olmayan ve duygusal düşünceleri yok ettikçe kişisel olmaktan
uzaklaşacaktır ve bu sayede mükemmele ulaşacaktır. Weber, bir teşkilatın kurum olabilmenin
başarısının, rasyonel olarak koyulan kurallara sahip çıkılmasıyla olabileceğini ifade etmiştir
(Kovach, 1987, s.48).
Burada dikkatlerden kaçmaması gereken nokta, Weber'in ideal olarak tasvir ettiği
kişisel olmayan bürokrasi onun sosyolojik bir analizine dayanmaktan çok dönemindeki örgüt
tanımına dayanmaktadır. Weber takip eden yazarlar, Weber’in bürokrasi üzerine yorumlarını
örgütler için akılcı bir model olarak incelemişlerdir. Fakat onun yöneticilerin karizması ve
disiplin anlayışına üzerinde durmamışlardır. (Kovach, 1987, s. 112-116).
Bu gelişmeler 20. yüzyıl süresinde, kamu çalışanlarının işyerlerinde olumlu veya
olumsuz tavırlarını göstermemek için büyük bir mücadele vermişlerdir (Asforth ve
Humphrey, 1995, s.97-125). Fakat, dünyada bu akılcılığın baskınlığına duyulan tepkilerin bir
dışavurumu olan modern yaklaşımda ifade edildiği gibi, 1960’ların son dönemdeki sosyal ve
bilimsel gelişmeler örgütlerin yaklaşımlarını değiştirmeye başlamıştır. O günlerden bu
günlere, artık örgütlerin çalışanlarına bakışı, 1960’ların yönetim anlayışından farklı olarak,
artık insanın üretim sürecinin en önemli girdilerinden birisi olduğudur. İnsanın duyguları ve
olumlu veya olumsuz düşünceleri örgütlerin sahip olduğu en önemli değerler olarak kabul
edilmektedir. Böylece kurumsal zeka eskisi gibi yalnızca IQ değerlerinden oluşmayacağı,
duygusal zeka ve biyolojik ilkelere daha çok bağlı olacağına dair işaretler görülmektedir
(Cooper ve Sawaf, 1997, s.32).
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Bu gelişmeler ışığında son dönemlerde kamu sektöründe, yönetsel düşüncelerin hem
rasyonel ve duygusal olması gerekliliği giderek fark edilen bir olgu haline gelmiştir. Bu
noktada kamu sektöründe, duygusal ve mantıksız düşünme arasındaki ayrımın yapılması çok
önemlidir. Duygulara önem vererek yapılacak işlerin bir mantık çerçevesinde olması
gerekliliği dikkate alınması gereken bir konudur. Ancak, literatür incelendiğinde bu iki ayrı
olgunun birlikte incelenmediği ve bunun incelenip araştırılması gereklidir. Çünkü, kamu
görevlileri ve yöneticilerinin, kökeni rasyonel kararları ve eylemleri bürokratik hiyerarşi
içinde ama aynı zamanda hassas ve duygusal olarak insanların ihtiyaçları ve taleplerine
(Rourke 1992) duyarlı olması beklenmektedir. Bunun gerçekleşmesi için, kar amacı gütmeyen
sektör olarak bilinen kamu alanlarında çalışacak personelin duygusal zekalarının
geliştirilmesine veya duygusal zekanın farkındalığı hakkında bilgi sahibi olan kadrolar
yerleştirmek ve ileriye dönük eğitimler vermek gerekmektedir. EQ’su yüksek insanlar, kendi
duygusal durumlarını fark edebildikleri gibi, başkalarıyla ilişkilerinde ve çevreleriyle
ilişkilerinde de bu özelliklerini kullanabilmektedir (Poon 2004).
Bu noktada kamu çalışanları beraber çalıştıkları ve hizmet verdikleri insanlara karşı
tutumları, kendilerinin tükenmişlik düzeylerini de etkileyebilecek olması unutulmamalıdır.
Tükenmişliğin işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz
yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk
çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz
tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom (Maslach ve Jackson, 1981: 99) olduğu
düşünüldüğünde, duygusal zekanın kamu sektöründe çalışanlar için tükenmişliğin azaltılması
noktasında ne kadar önemli olduğu görülecektir. Çünkü duygusal zekaları gelişmemiş veya
düşük düzeyde olan kamu çalışanlarının tükenmişliğin tanımı olan, sürekli strese,
umutsuzluğa ve çaresizliğe ve kapana kısılmışlık duygularına neden olan fiziksel, duygusal ve
zihinsel bir tükenme (Çapri, 2006:63). Bakker vd., 2004:84) durumuyla karşılaşması
kaçınılmaz bir gerçeklik olacaktır.
Kamu sektöründe çalışanların duyguları, performansını artırmak için başka bir araç ve
daha iyi kamu hizmeti vermek için tamamlayıcı bir destek olarak hizmet verebilir. Faber’e
göre performansın artırılması istenirse, çalışanların duygularını kullanarak tükenmişliklerini
düşürmesi gereklidir (Faber, 1981;245).
Türk kamu sektöründe çalışanların duygusal zekalarının tükenmişliklerine olan etkileri
üzerine yapılan ve sonuçları daha önce yapılan çalışmalarla tutarlılık göstermeyen kayda
değer bir çalışma bulunamamasına rağmen, önceki çalışmalarda duygusal zeka ve iş tatmini
arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya koyan (Wong ve Law 2002) yani, Sy, T., Tram &
O'Hara, (2006).) ve kamu yönetimi, devlet kurumları vatandaş memnuniyeti ve performans
ölçümü arasındaki ilişkiyi destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Van Ryzin 2007; Van Ryzin
ve ark 2004, yani Swindell ve Kelly 2003:94).
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5. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın temel amacı, çalışanların sahip oldukları duygusal zekaya bağlı olarak
tükenmişliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir.
5.1. Araştırma Modeli
Kişisel
Beceriler

Kişilerarası
Beceriler

Stresle Başa
Çıkma

Duygusal
Tükenme
Yöneticilerin
Duygusal
Zeka

Çalışanların
Tükenmişlik

Uyumluluk

Duyarsızlaş
ma

Kişisel
Başarı Hissi

Genel Ruh
Hali

Şekil 1. Araştırmanın kavramsal modeli
5.2. Araştırma Metodolojisi
5.2.1. Araştırma örneklemi
Bu çalışmanın örneklemini Eskişehir’deki iş yükü ağır olan 5 kamu kurumunda rassal
olarak seçilen 403 çalışandan oluşmuştur.
5.2.2. Veri toplama aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 3 bölümden
oluşturulmuştur. İlk bölüm kamu çalışanlarının cinsiyet, medeni durum, çalışma yılı, yaş ve
öğrenim durumlarının belirlenebilmesi için hazırlanmış sorulardan oluşturulmuştur. İkinci
bölüm, Bar-On’un Duygusal Zeka orijinal ölçeği orijinal iki ölçekten hazırlanmıştır. İlk ölçek
Bar-On (1997)’un, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yük Okulu iki konusunda uzman dil
bilimcisine Türkçeye tercüme edilmiş orijinal Duygusal Zeka ölçeğinden oluşturulmuştur.
Üçüncü bölüm, Maslach (2001)’ın yine Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yük Okulu iki
konusunda uzman dil bilimcisine Türkçeye tercüme edilmiş orijinal Tükenmişlik Ölçeğinden
oluşturulmuştur.
5.2.3. Verilerin analizi
Elde edilen veriler öncelikle SPSS 16.0 (Statistical Program for Social Sciences) paket
programına girilmiştir. Daha sonra verilere Bulanık Mantık uygulanarak durulaştırma
sonucunda elde edilen verilere göre çalışma sürdürülmüştür. Çalışanların cinsiyet, medeni
durum, çalışma yılı, yaş ve öğrenim durumuna göre frekans ve yüzde dağılımları
bulunmuştur. Öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için
Cronbach Alpha Katsayısına bakılmıştır. Ayrıca Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılarak Yapısal
Eşitlik Modeli kurulmuştur.
6. BULGULAR VE ANALİZLER
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6.1. Demografik Özellikler
Araştırmaya katılan 403 kişinin 60’ı (%14,9) kadın, 343’ü (%85,1) erkek; 348’i
(%86,4) evli, 49’u (%12,2) bekar, 6’sı (%1,5) boşanmış; 8’i (%2) 19-25 yaş arasında, 69’u
(%17,1) 26-35 yaş arasında, 89’u (%22,1) 36-45 yaş arasında, 199’u (%49,4) 46-55 yaş
arasında, 38’i (%9,4) 55 yaşından büyük; 154’ü (%38,2) lise mezunu, 54’ü (%13,4)
yüksekokul mezunu, 140’ı (%34,7) üniversite mezunu, 55’i (%13,6) diğer okullardan mezun
olan; 26’sı (%6,5) 1 yıldan az, 42’si (%10,4) 1-4 yıl, 45’i (%11,2) 5-8 yıl, 32’si (%7,9) 9-12
yıl, 5’i (%1,2) 13-15 yıl, 253’ü (%62,8) 15 yıl üzeri hizmet süresine sahip çalışanlardan
oluşmaktadır.
6.2. Güvenilirlik Analizleri
Yapılan analiz neticesinde 22 sorudan oluşan Maslach tükenmişlik ölçeğinin
güvenilirlik (Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items) değeri 0,790 olarak
belirlenmiştir. 87 sorudan oluşan Bar-On duygusal zeka ölçeğinin güvenilirlik değeri ise
0,855 olarak belirlenmiştir.
6.3. Bulanık Mantık
Gerçek dünya karmaşıktır. Bu karmaşıklık genel olarak belirsizlik, kesin düşünceden
yoksunluk ve karar verilemeyişten kaynaklanır. Birçok sosyal, iktisadi ve teknik konuda insan
düşüncesinin tam anlamı ile olgunlaşmamış oluşundan dolayı belirsizlikler her zaman
bulunur. Bu noktada bulanık mantık kişiye daha niteliksel bir tanımlama olanağı ve insani
değerlendirmeleri kullanabilme imkanı sağlar. Daha öncede bahsedildiği gibi veri toplama
aşamasında dilsel değişkenlere yer verilen Likert tipi beşli veri toplama ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan dilsel terimler; 1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-kısmen
katılıyorum, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Bu dilsel terimlerin bulanık
olarak gösterimi üyelik fonksiyonuna göre belirlenir. Değişik türlerde üyelik fonksiyonu
kullanılmakta olup en yaygın olarak kullanılan üçgen tipinde üyelik fonksiyonudur. Dilsel
değişkenlerin sayısal olarak ifade edilebilmesine imkan sağlayan bulanık uzman sistemler,
bulanıklaştırma, bilgi tabanı, çıkarım ve durulaştırma aşamalarından oluşur (Dweiri, F.T. and
Kaplan, M.M.,2006:716).
• Bulanıklaştırma: Girdi değerleri belirlenen üyelik fonksiyonuna göre bulanık
değerlere dönüştürülür.
• Bilgi Tabanı: Uygulama alanındaki uzman bilgisi ile oluşur. Girdi ve çıktı
değerleri arasındaki ilişkiler belirlenir
• Çıkarım: Uzman bilgisine dayalı kurallara göre eldeki bilgilerden çıkarım yapılır.
En çok kullanılan çıkarım yöntemlerinden birisi Mambami stili çıkarımdır. Çünkü
daha sezgisel ve insan davranışına uygundur.
• Durulaştırma: Bulanık çıktı durulaştırılarak sayısal değerlere çevrilir. Bunun için
en çok kullanılan yöntem ağırlıklı ortalamam yöntemidir.
Çalışmada kullanılan dilsel terimler üyelik fonksiyonu ve ağırlık merkezi metodu
kullanılarak durulaştırılmıştır. Dilsel değişkenlerin durulaştırılması için kullanılan üyelik
fonksiyonu Şekil 2’de gösterilmiştir (Chen, S,1997:.265).
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Şekil 2. Üyelik fonksiyonu
Şekil 6’da üçgen şeklindeki bir sayının durulaştırılması bir örnekle açıklanmıştır.
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Şekil 3. Örnek durulaştırma işlemi
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Dilsel değişkenlere karşılık gelen durulaştırılmış sayılar ve beşli Likert ölçeğindeki
karşılıkları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Durulaştırılmış dilsel değişkenler
Dilsel Değişkenler

Durulaştırılmış

Beşli Sistem

Sayı

Karşılığı

1-Kesinlikle Katılmıyorum

0,15

0,75

2-Katılmıyorum

0,25

1,25

3-Kararsızım

0,50

2,5

4-Katılıyorum

0,75

3,75

5-Kesinlikle Katılıyorum

0,85

4,25

Durulaştırma sonucunda elde edilen verilere göre çalışma sürdürülmüştür.
6.4. Açımlayıcı Faktör Analizi
Faktör analizinde, sadece öz değerleri bir ve birin üzerinde olan faktörler kararlı olarak
kabul edilir. (Çokluk ve ark. 2010) Madde faktör yük değerlerinin 0.50 ve daha yüksek olması
istenmektedir. Sosyal bilimlerde açıklanan varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli
kabul edilmektedir. (Çokluk ve ark. 2010) Bu çalışmada; tükenmişlik ve duygusal zeka için
yapılan faktör analizlerinde açıklanan varyans %60’ın üzerinde bulunmuştur. Madde faktör
yük değerleri ise 0.50’nin üzerindedir. Bu çalışmada Kaiser-Meyer-Olkin testi sonuçları
tükenmişlik için 0,704; duygusal zeka için 0,877 bulunmuştur. Ayrıca Barlett küresellik testi
sonuçları incelendiğinde, elde edilen hem tükenmişlik hem de duygusal zeka için ki-kare
değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. (p<0,01)
Tükenmişliği oluşturan üç boyuta ait 22 adet soru ve duygusal zekayı oluşturan beş
ana boyuta ait 87 soru faktör analizine tabi tutulmuştur. Burada amaç 0.50 faktör yükünün
altında kalan değerler belirlenerek, birbirinden tamamen ayrık faktör boyutları elde
edilmesidir. Yapılan Faktör Analizi doğrultusunda tükenmişliğe ait toplam 22 adet sorudan
sadece 0.50 faktör puanının üstünü sağlayan 9 soru belirlenmiştir ve üç ayrı faktör grubu
ortaya çıkmıştır. (T1, T2, T3 = Duygusal Tükenme; T11, T12, T13, T14 = Duyarsızlaşma;
T21, T22 = Kişisel Başarı Hissi) Duygusal zekaya ait toplam 87 sorudan ise sadece 0.50
faktör puanının üstünü sağlayan 13 soru belirlenmiştir ve dört ayrı faktör grubu ortaya
çıkmıştır. (V16, V24, V25 = Stresle Başa Çıkma; V32, V38 = Genel Ruh Hali; V41, V43,
V44, V48, V56 = Kişilerarası Beceriler; V60, V65, V67 = Kişisel Beceriler) Duygusal Zeka
için yapılan faktör analizi sonucunda uyumluluk boyutu kişilerarası beceriler faktörü altında
toplandığından çıkarılmıştır.
6.5. Doğrulayıcı Faktör Analizi
İki aşamalı yaklaşımda öncelikle ölçme modeli test edilir ve bu modelde bir sorun
olmadığı anlaşıldıktan sonra yapısal model test edilir. Ölçme modelinde tüm örtük
değişkenler arası ilişkiler serbest bırakılır ve program tüm bu değerleri tahmin eder.
Dolayısıyla bu model aynı zamanda bir doğrulayıcı faktör analizidir. İki aşamalı yaklaşımda
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öncelikle ölçme modelinin kabul edilebilir uyum değerleri üretmesi beklenir. Eğer böyle bir
durum söz konusu değilse, ölçme modeli kabul edilebilir uyum değerleri üretecek şekilde
değiştirilir. Ondan sonra yapısal modelin test edilmesi için ikinci aşamaya geçilir. Ölçme
modeline ilişkin kesin kararlar verildikten sonra, bu model yapısal model içerisinde temel
alınır ve yapılar arasındaki ilişkiler böylece ikinci aşamada değerlendirilir (Şimşek 2007). Bu
çalışmada duygusal zeka ve tükenmişlik için ölçüm modelleri kurulmuştur. Bu modellere ait
uyum değerleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Tablo 2. Duygusal zeka modeli için uyum değerleri
101,98

İyi Uyum

χ²/sd

1,73

İyi Uyum

RMSEA

0,043

İyi Uyum

SRMR

0,037

İyi Uyum

NFI

0,97

İyi Uyum

NNFI

0,98

İyi Uyum

CFI

0,99

İyi Uyum

GFI

0,96

İyi Uyum

AGFI

0,94

İyi Uyum

χ²

Tablo 3. Tükenmişlik modeli için uyum değerleri
χ²

46,51

İyi Uyum

χ²/sd

1,94

İyi Uyum

RMSEA

0,048

İyi Uyum

SRMR

0,039

İyi Uyum

NFI

0,94

Kabul edilebilir Uyum

NNFI

0,96

Kabul edilebilir Uyum

CFI

0,97

İyi Uyum

GFI

0,97

İyi Uyum

AGFI

0,95

İyi Uyum

Bu sonuçlar modellerin istatistiksel olarak anlamlı, geçerli olduğunu göstermektedir.
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6.6. Yapısal Eşitlik Modeli
Çalışanların duygusal zeka seviyeleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amacıyla 22 gözlenen değişken ve 9 gizil faktörden oluşan teorik bir model
önerilmiştir. Bu modelde tanımlanan gizil faktörler sırasıyla duygusal tükenme (Duytuk),
duyarsızlaşma (Duyar), kişisel başarı (Kbasari), stresle başa çıkma (Stress), genel ruh hali
(Ruh), kişilerarası beceriler (Kisiara), kişisel beceriler (Kisisel), tükenmişlik (Tukenmis) ve
duygusal zekadır (Duyzeka). Duygusal tükenme gizil faktörü altında üç gözlenen değişken
(T1, T2, T3); duyarsızlaşma gizil faktörü altında dört gözlenen değişken (T11, T12, T13, T14)
ve kişisel başarı gizil faktörü altında iki gözlenen değişken (T21, T22); stresle başa çıkma
gizil faktörü altında üç gözlenen değişken (V16, V24, V25); genel ruh hali gizil faktörü
altında iki gözlenen değişken (V32, V38); kişilerarası beceriler gizil faktörü altında beş
gözlenen değişken (V41, V43, V44, V48, V56); kişisel beceriler gizil faktörü altında üç
gözlenen değişken (V60, V65, V67) bulunmaktadır.

Şekil 4. Duygusal zeka ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi yordayan yapısal model (standart
katsayılar)
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Şekil 5. Duygusal Zeka ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi yordayan yapısal model (tdeğerleri)
Yapısal eşitlik modeli incelendiğinde, duygusal zeka ile tükenmişlik arasındaki
katsayının 0,63; duygusal tükenme ile tükenmişlik arasındaki katsayının 0,48; duyarsızlaşma
ile tükenmişlik arasındaki katsayının -0,11; kişisel başarı ile tükenmişlik arasındaki katsayının
0,65 olduğu görülmektedir. Stresle başa çıkma ile duygusal zeka arasındaki katsayının 0,15;
ruh ile duygusal zeka arasındaki katsayının 0,12; kişilerarası beceriler ile duygusal zeka
arasındaki katsayının 0,75; kişisel beceriler ile duygusal zeka arasındaki katsayının 0,21
olduğu görülmektedir. Duygusal tükenme, kişisel başarı ve değişkenlerinin tükenmişlik
değişkeni üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu (t>2)
söylenebilir. Duyarsızlaşma değişkenin tükenmişlik üzerinde negatif ve istatistiksel olarak
anlamlı olduğu (t>-2) görülmektedir. Duygusal zeka değişkeninin tükenmişlik üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı olduğu (t>2) belirlenmiştir. Stresle başa çıkma, kişisel beceriler ve
kişilerarası beceriler değişkenlerinin duygusal zeka değişkeni üzerinde pozitif yönde bir etkisi
olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu (t>2) gözlenmiştir. Ruh değişkeninin ise
duygusal zeka üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (t<2) belirlenmiştir.
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Tablo 4. Yapısal eşitlik modeli uyum değerleri
624,80

İyi Uyum

χ²/sd

1,95

İyi Uyum

RMSEA

0,049

İyi Uyum

SRMR

0,049

İyi Uyum

NFI

0,93

Kabul edilebilir Uyum

NNFI

0,96

Kabul edilebilir Uyum

CFI

0,96

Kabul edilebilir Uyum

GFI

0,90

Kabul edilebilir Uyum

AGFI

0,87

Kabul edilebilir Uyum

χ²

Bu sonuçlar örneklem büyüklüğünün kavramsal model için yeterli olduğunu ve modelin
istatistiksel olarak anlamlı, geçerli olduğunu göstermektedir.
7. SONUÇ
Araştırmada, kamu çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde, gerek
çalıştıkları yerdeki iş arkadaşları, gerekse hizmet verdikleri kişiler ile aralarındaki ilişki
düzeylerinin tükenmişliklerine bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Yalnızca, kamu
çalışanlarının harcadıkları yüksek gayretin karşılığı alınamadıklarını düşünmeleri ve bununda
çalışanların iş yaşamında başarısız ve yetersiz kalması hissine kapılmasına neden olması
tükenmişliklerini büyük oranda etkilediği ortaya koyulmuştur.
Kamu çalışanlarının, duygusal zeka düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmış ve bu ilişkinin düzeyi incelendiğinde oldukça yüksek
olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka alt boyutlarının tükenmişlik düzeylerine olan etki
düzeyleri incelendiğinde, başkalarının duygularının farkında olmalarının, kişilerarası ilişkileri
samimiyet ve karşılıklı sevgiyi içeren başarılı bir ilişki kurmaları ve devam ettirebilmeleri ve
sosyal grubun içinde kendini yapıcı, paylaşımcı, işbirlikçi gösterebilmelerinin çalışanların
kendi tükenmişlik düzeylerinde oldukça yüksek ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. Kendi duygularını, bu duyguların nedenlerini ve bunlar arasındaki farklılıkları
anlayabilmelerinin, duygularını, inançlarını ve düşüncelerini çekinmeden ifade edebilme ve
haklarını yapıcı şekilde savunabilmelerinin, kendini kabul etmek, pozitif ve negatif tarafları
kadar limitlerini ve kapasitesini kabul etmek, bireyin kişisel kapasitesinin farkında olması ve
son olarak çalışanın planlama ve önemli kararlar almada kendini yönlendirmesinin
tükenmişlik düzeylerini yüksek bir oranda olmasa da pozitif yönde bir etkilediği
belirlenmiştir. Çalışanların stresli ve üzücü durumlarla başa çıkabilmeleri, dürtülere karşı
direnç gösterebilme veya dürtüleri erteleyebilme ve onları kontrol edebilmelerinin,
tükenmişliklerine yine pozitif yönde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Fakat çalışanların
gelecek dair bir düşüncelere sahip olmamalarının ve kendi hayatlarından tatmin
olmamalarının, sonradan geliştirildiğine inanılan duygusal zekalarını ve çalışma ile doğrudan
15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org

etkisinin olduğu belirlenen tükenmişlik düzeylerine olumlu veya olumsuz bir etkinin olmadığı
belirlenmiştir.
Çalışmada dikkati çeken bir diğer kısım ise, kamu çalışanlarının işyerlerinde
yöneticilerinin kendilerine karşı olumsuz tavırları ve bu vasıtayla yöneticilerine karşı olumsuz
düşünceleri tükenmişliklerini artırıcı bir neden olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçtan da
anlaşılacağı üzere, kamu yöneticilerinin çalışanlarına karşı olumsuz tavırlarında, iş yerindeki
verimliliği düşüreceklerini anlamaları gerekmektedir. Bu da kamu dairelerinin verimliliğinin
artırılması çalışmalarına faydalı bir sonuç olarak görülebilir ve bu konuda daha sonra
yapılacak olan çalışmalara bir yön verebilir.
Ek olarak yöneticilerin çalışanlara karşı sergiledikleri olumsuz tavırlar karşısında,
çalışanların duygularını bastırmaları yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, tükenmişlik ve
kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır (Grandey, 2000; 109)
Çalışmadan genel bir sonuç çıkartılmak istenirse, kamu çalışanlarının nasıl stresle başa
çıkabileceklerini, kişisel becerilerini artırabilmek için neler yapmaları gerektiğini ve
yöneticilerine çalışanlarına karşı tutumlarının nasıl olması gerektiği anlatılırsa Türkiye
şartlarında kamu dairelerinde zaten gelir düzeyleri ve çalışma koşulları iyi olmayan
çalışanların tükenmişlikleri düşürülür ve çalışma performansları artırılabilinir. Eğer bu
yapılmaz ise, tükenmişliğin örgütsel sonuçları olarak, kamu çalışanının, kural ve normlara
karşı kayıtsızlık, örgütsel amaç ve hedeflere karşı ilgi yetersizliği, diğer çalışanlara karşı
kuşkucu olma ve onlardan uzaklaşma, başarısızlık hissi, insanlara karşı kırıcı davranma, işe
geç gelme ve devamsızlık, bazı şeyleri erteleme ya da sürüncemede bırakma, düşük iş
performansı, iş kazalarında artış, iş tatmininde ve örgütsel bağlılıkta azalma ve tüm bunların
sonunda işi bırakma eğilimi ve iş değiştirme isteği ile karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır
(Lieter
ve
Maslach,
1988:306;
Maslach
ve
Schaufeli,1993:8,
Lee
ve
Ashforth,1993:11;Weisberg, 1994:4; Gmelch ve Gates,1998:154; Fogarty ve diğ.:2000:59-60;
Hakanen ve diğ.2006; Lambie,2007:83).
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TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI

Yrd. Doç. Dr. Derya YAYMAN1
ÖZ
Ülkemiz yerel yönetimlerimizin yeniden yapılanması süreci içerisindedir. Bu süreçte yerel
yönetim kurumlarımızın mali yapıları, merkezi yönetimle ilişkileri ve kendi kendilerine gelir
yaratma potansiyelleri gibi konuların ele alınması önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerimizin
mali yapıları ve bundan kaynaklanan sorunların ortaya konulması bu çalışmanın amacıdır.
Çalışmamız gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse devlet tarafından yapılan araştırmalar
sonucu ortaya çıkan çeşitli raporların sonuçlarını analiz etmektedir.
Çalışmanın sonucunda yerel yönetimlerimizin merkezden aktarılacak kaynaklara bağımlı
olduğu, belediyelerin özgelir yaratma kapasitesinde 2010 yılından itibaren olumlu gelişmenin
yaşandığı, payların dağılımında yaşanan bölgesel dengesizliklerin düzelmeye başladığı, bütçe
dengesinin olumlu bir şekilde düzelmeye başlamasına rağmen halen mali varlıklarının mali
yükümlülüklerinin çok altında kaldığı, dolayısıyla borçlarını ödeyememe sorunlarıyla
karşılaştıkları neticesine varılmıştır.
Anahtar Kelimeler; Borçlanma, Yerel Yönetimler, Mali Yapı
THE FINANCIAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY
ABSTRACT
Turkey is in a local government restructuring process, therefore it is important to handle the
issues such as the financial structure of our local governments and their relationship with
central control and their own income generating capacity. In this contex, the aim of this study
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is to indicate the financial structure of the local governments in Turkey and the arising
problems from the structure.
The study analyzes the variable reports of both nongovernmental organizations and
government. Our results show that the local goverments in Turkey are dependent on the
sources which are transferred from the centralized government. Also there is a positive
development in the income generating capacity of the municipalities dating from 2010 and the
regional inequalities in the share distribution are recovering. Altough the balance of budget
have a positive development, the financial assets are still much lower than the financial
liabilities, accordingly the municipalities are facing the problem of being not able to pay their
debt.
Key Words: Barrowing, Local Governments, Financial Structure

1.GİRİŞ
Yerel yönetim denilince, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik ve idareler anlaşılır. Bağlı idareler,
belediyelere bağlı ayrı tüzel kişiliği olan idareler (su ve kanalizasyon idareleri vb) dir.
Anayasa’da yerel yönetim birimi olarak tanımlanan köylere Kamu Mali Yönetim
Sistemimizde yerel yönetim birimleri arasında yer verilmemiştir. (Yılmaz, 2009:30-33).
Her idarenin kendi sınırları, çalışma alanı, yönetim yapısı, görevleri, yetkileri ve
sorumlulukları belirlenmiş olsa da uygulamada çalışma alanlarında görev ve yetki karmaşası
doğmaktadır. Hatta başka idarelerin alanlarına ve sorumluluklarına müdahale edilerek, daha
da karmaşık bir yönetim şekli oluşmaktadır.
İl özel idaresi il genelini kapsar. İl belediyesi şehir merkezidir. Kendi çevresini
etkilemektedir. Büyük şehir belediyesi şehir merkezi ve ana kent olup alt kentleri ve il
genelini etkilemektedir. İlçe belediyeleri ilçe merkezini yönetmekte ve komşu ilçeler
etkileşim bölgesi olmaktadır. Belde belediyesi çevre köyleri etkilemektedir. Kuş bakışı
bakıldığında il sınırları içinde yerel idareler, sorumluluk bölgeleri etkileşim bölgeleriyle iç içe
girmiş durumdadır. Etkileşim ve yönetim merkezden çevreye doğru yayılmaktadır.
(Narinoğlu, 2010:48).
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Yerel yönetimlerin Hükümet ve sivil sektörlerle beraber önemli bir aktör olması, Rio
Deklarasyonu (1992) ve Habitat II (1996) eylem planı gibi uluslar arası zirvelerin “sorunların
çözümü için yetkinin hizmete en yakın birimlere bırakılması” ilkesinin bir göstergesidir.
Türkiye’nin dörtte üçünün kentlerde yaşıyor olması; sosyal ve kentsel yatırım alanlarının
kamusal bir alan teşkil etmeye devam ederek bu yatırımların yerel yönetimlerce
gerçekleştirilmesinin benimsenmesi ve dünyada katı merkeziyetçi yönetim anlayışının
çökmesi gibi hususlar da yerel yönetimlerin (ve yerel yönetimler içinde belediyelerin) ne
denli önemli olduklarını göstermektedir (Özer, 2011).
Yeni anlayış kamu hizmetlerini, kullanıcıların isteklerine uyumlu olarak sunmayı, fiziki ve
bilgi bakımından kamu kuruluşlarına kolayca ulaşabilmelerini, karar verme sürecinde yer
almalarını ve şikayetlerini ve isteklerinin dinlenmesini öngörmektedir.
Dünyada aralarında ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz,
Danimarka gibi ülkelerin de bulunduğu bazı ülkeler kamu yönetiminde dönüşümü başarılı
olarak uygulamışlardır. Bu kapsamda merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında görev ve
kaynak bölüşümünü yeniden düzenlemişler ve merkezi yönetimi küçülterek yerel yönetimleri
güçlendirmişlerdir.
Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kamu yönetimi yeniden düzenlenmek istenmiştir.
2002 yılına kadar hemen hemen her kalkınma planlarında yerel yönetimlerin yeniden
yapılandırılması yer almış; ancak bu yıldan sonra hayata geçirilebilmiştir. Türkiye’de kamu
yönetiminin yeniden düzenlenmek istenmesinin nedenleri arasında; uluslar arası gelişmeler ve
Türkiye etkileşimi, ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlıklar ve siyaset-bürokrasi ilişkileri,
Avrupa Birliğine uyum, kamu düşünce ve yapısında yetersizleşme, aşırı büyüme ve
merkezileşme, kamu personel rejimi sorunu, denetim sisteminin etkinsizleşmesi, israf ve
yolsuzluklar gibi nedenler sayılabilir.
Türkiye’de 2002 yılından sonra kamu yönetimini yeniden düzenlemek amacıyla çıkarılan
yasalar arasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
sayılabilir. Kanunlaşmayan ve tasarı halinde olan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve
Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısı ve İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirlerine İlişkin
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Kanun Tasarısı da kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ile ilgilidir. Yapılacak
düzenlemelerle yerel yönetimlerin gelirlerinin tek bir çatı altında toplanması planlanmaktadır.
Çıkarılan yeni kanunlar ile birlikte, yerel yönetimler üzerindeki merkezi otoritenin idari
vesayeti, kısmen zayıflatılmıştır. İdari vesayetin zayıflatılmasına yönelik bazı düzenlemeler
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Özellikle şehirlerin nüfuslarının hızla artması
ile ortaya çıkan, yerel yönetimlerde katılımcılık sorununu çözmek için yeni yol ve yöntemler
geliştirilmiştir. Yerel yönetimlerin mali kaynakları, özellikle borçlanma ile ilgili olarak yeni
düzenlemeler tesis etmiştir. Yerel yönetimlerin borçlanması ile ilgili getirilen hükümler,
yönetimlere yetki verirken bir taraftan da bazı şartlar ve sınırlamalar getirmektedir. Böylece,
yerel yönetimlere çok sınırlı bir mali özerklik tanınmıştır. Söz konusu kanunlar yerel
yönetimlerin görev ve yetkilerini önemli oranda artırmıştır. Daha önceki düzenlemelerde liste
halinde sayılan görev ve sorumluluklar, liste halinde sayılmak yerine genellik ilkesi
doğrultusunda ana hatları ile belirtilmiştir. Ancak gelirlerin görevleri ile doğru orantılı
artırıldığını söylemek mümkün değildir. Ancak yapılması planlanan reformlarda bu konu ile
ilgili çözüm arayışları devam etmektedir.(Tosun ve Cumhur, 2011).
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin metropol belediyeleri, gelişmiş ülkelerdeki
benzerlerinde olmayan kendilerine özgü sorunlarla karşı karşıyadır. Son yirmi yıl içerisinde
kentlere göçün artması (son yapılan nüfus sayımına göre nüfusumuzun %70’i kentlerde
yaşamakta) sonucu başta su ve kanalizasyon altyapısı, toplu taşıma, imar gibi kentsel altyapı
hizmetleri olmak üzere kent yaşamı ile ilgili birçok talep ön plana çıkmıştır. Belediyeler artan
bu talepleri karşılayabilmek, kentleri daha yaşanır ve daha modern hale getirebilmek için çok
çeşitli alanlarda faaliyet göstermeye başlamış, bu faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla
yeni kaynak arayışlarına girmişlerdir. Belediyelerin kaynaklarının bu süreçte önemli ölçüde
artmasına karşın bu kaynaklar çoğu zaman klasik belediye hizmetlerinin dahi tam anlamıyla
yerine getirilmesine yetmemiştir (muhasebenet, 2009).
Belediyelerin siyasi etki ve isteklere açık yapısı, merkezi idareye hoş görünme isteği, yeterli
ve nitelikli personel eksikliği, belediye başkanlarının keyfi uygulamaları vb nedenler
belediyelerin mali yapılarını bozan hususlar olarak ön plana çıkmışlardır. (muhasebenet,
2009).
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Türkiye’de 1986 yılına kadar yerel yönetimler, bütün yatırımlarını İller Bankasınca açılan orta
ve uzun vadeli düşük faizli kamu kredileri ile finanse etmişlerdir. 80 li yıllardan itibaren
Türkiye de gerçekleştirilen uyarlamalarla birlikte 86 yılına kadar kamu kredileri kısıldığından
yerel yönetimler de kamu dışı iç ve dış finansman kaynaklarından borçlanmaya
başlamışlardır.
Bu çerçevede dış kredi kullanımı ön plana çıkmış ve büyük boyutlara ulaşmıştır. Yerel
yönetimlerin bu dış kredi kullanımları 1993 yılına kadar tedarik ve ikraz safhasında hiçbir
kamu kurumunun ön izin ve denetimine bağlı olmamıştır. İller Bankası mekanizmaları
tamamen devre dışı kalmış, Hazine Müsteşarlığı yatırım, proje, kredi temini ve anlaşma
çerçevesinde öz işlevini yerine getirme konusunda rahat bırakılmamıştır (Esen, 2011).

2. YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI
Dünyada yerel yönetimlerin toplam kamu gelirleri içindeki payının %30-60 arasında olduğu
görülmektedir. Bu pay İskandinav ülkelerinde %60, Japonya’da %65, Orta Avrupa ve birçok
Avrupa ülkesinde %30-50 arasındadır. Ülkemizde ise bu rakam % 10-15 arasındadır. Yine
yerel yönetimlerin hizmet üretimi içindeki payı gelişmiş ülkelerde %30-60 arasında;
Türkiye’de ise %15’dir. Kaynak kullanımında da merkezi yönetim ve yerel yönetim payları
gelişmiş ülkelere göre oldukça geridedir (Kasapoğlu, 2006).
Ülkemizde yerel yönetimlerin mali büyüklükleri ve bu büyüklüklerin kamu harcamaları
içindeki payı konusunda ortak bir yaklaşımın olduğunu söylemek güçtür.
Ülkemizde 2011 yılı itibariyle 81 adet il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 2950 Belediye ve
bunlara bağlı 16 idare ile sayıları 1600’ü bulan mahalli idare birlikleri bulunmaktadır.

2.1. Bütçe Gerçekleşmeleri
Yerel yönetim bütçeleri, öz gelirler, vergi payları, transferler ve borçların karışımıyla finanse
edilmektedir. Türkiye’de, paylaşılan gelirler, %43’lük bir oranla yerel yönetim gelirleri
arasındaki en büyük kalemdir; öz gelirler %38’lik bir oranla ikinci büyük kalemdir ve bağışlar
ve yardımlar %14’ün altındayken, diğer gelirler yalnızca %5’tir. Yerel bütçelere vergi geliri
payları hakimdir, ancak bunlar tipik olarak transfer biçiminde yeniden tahsis edilmektedir.
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Ulusal bütçeden bağış ve yardım biçiminde verilen hibeler ise, sadece İl Özel İdareleri ve
Birliklerin ana bütçe kaynaklarıdır.
Ekonomik kalkınma seviyesi, nüfus büyüklüğü ve gelir paylaşımı kurallarındaki
farklılıklardan dolayı, Türkiye’de yerel gelirler yüksek oranda büyük kentsel belediyelerde ve
Batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. (Gabor, Peter, Sevinç Fikret, 2010).

2.1.1.Bütçe Dengesi
Yerel idareler konsolide bütçe dengesi hesaplanırken, yerel idareler bütününü
oluşturan bu alt birimlerin birbirlerine aktardıkları tutarlar; gider ve gelirlerde çift
sayımı önlemek üzere bütçe giderleri ve bütçe gelirleri rakamlarından karşılıklı
olarak düşülmek suretiyle elimine edilmektedir.
Tablo:1
2006-2010 Dönemi Yerel Yönetimlerin Konsolide Bütçe Büyüklükleri
Milyon TL
2006

GSYİH’ ya Oranları (%)

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

39.383

45.94

48.227

52.226

4.35

4.67

4.83

5.06

4.73

Gelirler 31.725

35.474

38.84

42.477

53.582

4.18

4.21

4.09

4.46

4.85

Bütçe

-3.909

-7.100

-5.750

1.356

-0.17

-0.46

-0.75

-0.60

0.12

Harcamal 33.009

ar

-1.284

Dengesi

KAYNAK: TEPAV Mali İzleme Raporu; Yerel Yönetim Sisteminde Rapor
Tartışmaları Işığında Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı Üzerine Bazı
Saptamalar, 2012, s.6.
Tablodan görüldüğü gibi yerel yönetimlerin harcamaları 2010 yılı sonunda 52, 2
milyar TL, gelirleri ise 53,5 milyar TL olmuştur. 2006-2010 rakamlarını
karşılaştırdığımızda hem gelirlerin hem de harcamaların giderek arttığını görürüz.
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2010 yılına kadar harcamaların gelirlerden daha fazla olduğu, bu durumun 2010
yılında tersine dönerek bütçe dengesinin gelirler lehinde olumlu bir seyir izlediğini
görüyoruz. Emlak vergisi tebliğleriyle gelir arttırıcı düzenlemelerin payı burada
söz konusudur. Ayrıca 2010 yılında merkezi yönetim vergi gelirlerinde gözlenen
ve büyüme ile cari açığın artmasına bağlı olarak özellikle dolaylı vergilerde hızlı
bir artış yaşanmıştır. Benzer bir durum 2011 yılında da yaşanmıştır. Bu durum
yerel yönetimlere merkezi yönetimden aktarılan payların artmasına yol açmıştır.
Mahalli idarelere merkezi yönetim adına il düzeyinde gerçekleştirdikleri eğitim,
sağlık vb yatırımları karşılığında aktarılan ödeneklerin il özel idarelerinin hesabına
gelir yazılması ancak bu gelirler karşılığı yapılacak ödemelerin yıllara sari bir
biçimde gecikmeli olarak yani ilgili bütçe yılı bittikten sonra da yapılabilmesi
konusu da bu olumlu duruma yol açan nedenlerden birisidir. Gelir olarak
kaydedilmiş

bir

kalemden

gecikmeli

olarak

yapılan

harcamalar

yerel

yönetimlerimizin bütçe dengelerine olumlu olarak yansımaktadır.(Tepav, 2012: 8).
Harcamaların GSYİH içindeki payı dönem başlangıcından 2010 yılında kadar
sürekli artarken 2010 yılında azalan bir seyir izlemiştir. Gelirlerin GSYİH içindeki
payı 2008 yılındaki azalma hariç artan bir seyir izlemiştir.
2011 yılı yerel idareler konsolide bütçesinin Ocak-Mart dönemi kümülatif
gerçekleşmeleri çerçevesinde bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi
gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo:2 Yerel Yönetimler Konsolide Bütçe Gerçekleşmeleri
Milyon TL

2010

2011

Değişim Oranı (%)

Ocak-Mart

Ocak-Mart

Bütçe Giderleri

9.555

10.773

12,7

Bütçe Gelirleri

10.621

13.545

27,5

Bütçe Dengesi

1.066

2.772

160

KAYNAK: Muhasebat Genel Müdürlüğü; 2011/Ocak-Mart Dönemi Mahalli İdareler
Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu.
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2011 yılı yerel idareler konsolide bütçesinin Ocak-Mart dönemi kümülatif Yerel idareler
bütçesi 2010 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 66 milyon TL fazla vermişken, bu yılın aynı
döneminde bütçe fazlası %160 oranında artmış ve 2 milyar 772 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
2010 yılı Ocak-Mart döneminde 9,6 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe giderleri, 2011
yılının aynı döneminde %12,7 oranında artış göstererek 10,7 milyar TL olmuştur.
2010 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 10,6 milyar TL iken, 2011 yılının aynı
döneminde %27,5 oranında artarak 13,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2.1.2. Bütçe Giderleri
Yerel giderlerin üçte ikisi belediyeler tarafından yönetilmektedir ancak bağlı kuruluşlar da
önemli bir paya (%17) sahiptir. İş geliştirme, idare, yol yapımı ve afet yönetimi gibi özel
hizmetlerde belediyelerin – büyükşehir ve ilçe belediyelerinin – ve il özel idarelerinin
sorumluluklarında örtüşmeler vardır. (Gabor, Peter, Sevinç Fikret, 2010).
2011

yılı

Ocak-Mart

dönemi

bütçe

giderlerinin

ekonomik

sınıflandırmaya

göre

gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2011 yılı Ocak-Mart döneminde, yerel yönetimler bütçe giderleri 10 milyar 773 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Mart döneminde 3 milyar 83 milyon TL olarak
gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri, 2011 yılının aynı döneminde %23 oranında artarak
3 milyar 777 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin artışında
büyük ölçüde tüketim malzemesi alımları, hizmet alımları ve gayrimenkul bakım ve onarım
giderleri kalemlerindeki artışlar etkili olmuştur.
Tablo:3 BÜTÇE GİDERLERİ
(Milyon TL)

2010
Ocak-Mart
Bütçe Giderleri
9.555
Personel Giderleri
2.336
Sosyal Güv. Kur.
412
Devlet Primi
Mal ve Hizmet 3.083
Alımları

2011
Ocak-Mart
10.773
2.569
450
3.777

Değişim
Oranı (%)
13
10
9
23
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Faiz Harcamaları
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
Borç Verme

353
576
2.196
37

269
625
2.564
187

-24
8
17
404

562

332

-41

KAYNAK: Muhasebat Genel Müdürlüğü; 2011/Ocak-Mart Dönemi Mahalli İdareler
Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu.

Yerel yönetimler bütçesi faiz harcamaları 2011 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre %24 oranında azalarak 269 milyon TL olmuştur.
Yerel yönetimler bütçesi sermaye (yatırım) giderleri 2011 yılı Ocak-Mart döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artarak 2 milyar 564 milyon TL olmuştur.
Sermaye giderlerindeki artışta, gayrimenkul alımları ve kamulaştırması için yapılan
harcamalar büyük ölçüde etkili olmuştur.

2.1.3.Bütçe Gelirleri
Yerel yönetim gelir sistemi, yerelde sağlanan hizmetlerin kapsamından etkilenir. Genellikle,
ihtiyaç esaslı hizmetler olan insan hizmetleri (örneğin sosyal ve sağlık hizmetleri, halk
eğitimi), merkezi bütçe mekanizmalarından daha eşit kaynak almalıdır. Diğer Avrupa
ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’deki yerel yönetimlerin sorumlulukları daha azdır:
Yönetimin

ötesinde

çoğunlukla,

altyapı

hizmetleri

ve

yerel

ortak

hizmetlere

yoğunlaşmaktadırlar. Bu son iki sektörde, kamu harcamalarının çoğunluğu yerel seviyede
yapılmaktadır: Çevre hizmetlerine ilişkin harcamaların %94’ü ve konut ve yerel ortak
hizmetlerin %74’ü.
Ülkenin idari-kentsel yapısı yerelleşme kapsamını da tanımlamaktadır, çünkü büyük yerel
yönetimler daha istikrarlı öz gelir tabanına sahiptir. Nüfus büyüklüğüne göre ölçüldüğünde
Türkiye, büyük belediyeleri olan ülkeler grubuna girmektedir. Ortalama kent yüzölçümü,
Avrupa Birliği üye ülkelerine göre iki misli büyüktür. Dolayısıyla, kamu hizmetlerinin ve
bunun yanında gelir kaynaklarının da yerelleştirilmesi potansiyeli mevcuttur.
9
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2011 yılı Ocak-Mart dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri tabloda yer almaktadır. 2010 yılı
Ocak-Mart döneminde 10 milyar 621 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2011 yılının aynı
döneminde %28 oranında artarak 13 milyar 545 milyon TL olmuştur.
Mahalli İdareler bütçe gelirlerindeki artışta; alınan bağış ve yardımlar ile Merkezi
Yönetimden alınan paylardaki artışlar temel belirleyiciler olmuştur.
2011 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilâtı geçen yılın aynı dönemine göre %9
oranında artarak 1 milyar 109 milyon TL olmuştur. Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı OcakMart dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında; bina vergisinde %3, arsa vergisinde %6, arazi
vergisinde %9, elektrik ve havagazı tüketim vergisinde yaklaşık %8 artış dikkat çekmektedir.
2011 yılı Ocak-Mart dönemi Alınan Bağış ve Yardımlara ilişkin gelirler, geçen yılın aynı
dönemine göre %91 oranında artarak 2 milyar 67 milyon TL olmuştur. Bu gelir kalemindeki
artışın en büyük belirleyicisi merkezi yönetimden alınan hazine yardımları ve proje
yardımlarındaki artış olmuştur. KÖY-DES projesi gibi önemli projeler ile okul ve sağlık
hizmet binası yapımında kullanılmak üzere il özel idarelerine daha fazla kaynak aktarılmış
olması bu gelir kalemini arttırmıştır.(Muhasebat Genel Müdürlüğü; 2011:4-6).
Tablo:4 Bütçe Gelirleri
Milyon TL
2010 Ocak-Mart

2011 Ocak-Mart

Değişim Oranı
(%)

Gelirler

10.621

13.545

28

Vergi Gelirleri

1.022

1.109

9

Teşebbüs ve

2.478

2.999

21

1.082

2.067

91

5.549

6.986

26

Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar
Faizler, Paylar ve
Cezalar

10
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Sermaye Gelirleri
Alacaklardan

489

339

-31

1

46

4400

Tahsilat

KAYNAK: Muhasebat Genel Müdürlüğü; 2011/Ocak-Mart Dönemi Mahalli İdareler
Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu.

2011 yılı Ocak-Mart döneminde Faiz, pay ve ceza gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre
%26 oranında artarak 6 milyar 986 milyon TL olmuştur. Bu kalemin artışında büyük ölçüde
Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinden aktarılan payların %25 oranında artmış olması etkili
olmuştur.
2011 yılı Ocak-Mart dönemi Sermaye Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %31 oranında
düşerek 339 milyon TL olmuştur. Arsa ve bina satışından elde edilen gelirlerdeki düşüş bu
durumda etkili olmuştur.
2011 Yılı Ocak-Mart döneminde Alacaklardan Tahsilat %4400 gibi büyük bir oranda artarak
46 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışta büyük ölçüde bağlı idarelerin, belediyelerden olan
alacaklarını tahsil etmesi etkili olmuştur.

2.2.Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar
Yerel yönetimler yoluyla yürütülen milli hizmetlerin gerektirdiği harcamaların bir kısmının
merkezi idareden karşılanması şeklindeki anlayış çeşitli devletlerde kabul edilmektedir. Bütün
devletlerde, demokratikleşmenin gereği olarak yerel yönetimler yüklenen görevler giderek
artmakta ve çeşitlenmektedir. Dolayısıyla, merkezi idareler yerel yönetimlerin kaynak
yetersizliğini gidermek için mali yardım yapmak konusunda bir bakıma ahlaki sorumluluk
yüklenmiş olmaktadırlar.

11
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Yerel yönetimlere devlet yardımı yapılmasının en önemli nedenlerinden biri, belki de en
önemlisi, yerel yönetim birimlerinin aralarında bulunan eşitsizlikleri ve farklılıkları
gidermektir.(Kalabalık, 2005:528-529).
Yerel yönetimlerin aldıkları payı belirlemede baskın faktör nüfus büyüklükleridir ve bu
yaklaşım yerel hizmetlerin maliyetleri arasındaki farklılıkları ve farklılaşan hizmet
gereksinimlerini yeterince göz önünde bulundurmamaktadır. Bu farklılaşmayı sağlamanın en
bilindik yollarından biri belediyelerin öz gelirlerinin (belediyelerde öz gelirlerin tüm gelirler
içindeki payı ise %34,9’dur) arttırılması yoluyla mali özerkliklerinin güçlendirilmesidir. Öz
gelirlerin arttırılmasındaki en etkili yol ise yerel vergilerin oranları, vergi tabanı ve
muafiyetler konusunda yerel yönetimlerin kontrolünü geliştirmektir. Bu yolla yerele özgü
hizmetler bu hizmetler için toplanan vergilerle finanse edilecek ve bu da vatandaş ile yerel
yönetim arasındaki hesap verebilirlik ilişkisini güçlendirecektir. İstikrarlı ve tahmin edilebilir
öz gelirlerin varlığı yerel yönetimlerin merkezi yönetime bağımlılığını da azaltacaktır (Tepav,
Ekim 2011).
Yerel yönetimlerimizin merkeze bağımlılıklarına belediyeler açısından baktığımızda;
2010 bütçe uygulama sonuçlarına göre, aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi belediyelerin
payı %50,6’ya çıkmaktadır. Bu paya MB ve İller Bankası tarafından kesilen tutarları eklersek
biraz daha yukarıda oluşmaktadır. Merkeze bağımlılık oranı; ilçe ve belde belediyelerinde
%41, büyükşehir Dışı İl Belediyelerinde %46, Büyükşehir İl Belediyelerinde ise %65’e
yaklaşmaktadır.
Grafik:1
Gelir Paylarının Toplam Gelirler Oranı (2010,%)
Toplam

İlçe ve Belde

Büyükşehir

Büyükşehir İl

Belediyeler

Belediyeleri

Dışı İl

Belediyeleri

Belediyeleri
50,6

40,6

46,0

64,8

KAYNAK: TEPAV, a.g.e. , 2012, s.9.
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Belediyeler gelişen, değişen ve çeşitlenen hizmet baskısının altında kalırken, diğer yandan da
mali kaynaklarının yetersizliği sorunuyla mücadele etmektedirler.(Çarkçı, 2007:30).
Mali

bağımlılığın

nedenleri;

idari

yapının

özelliği,

özgelir

sisteminin

yeniden

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yeterince yapılmaması, yerel yönetimlerin
özgelirler tahsilatındaki isteksizliği, transfer sisteminin yarattığı olumsuzluk ve gelişmişlik ve
ölçek sorunu olarak sayılabilir. Mali bağımlılık hemşerilere karşı yönetim sorumluluğunu ve
yönetimde şeffaflığı azaltır. Bütçe sürecinde etkinsizlik yaratır. Ekonomik istikrarsızlıklardan
fazlasıyla etkilenilmesine yol açar. Yerel yönetimlerin kurumsal yapısının güçlenmesine engel
olur. (DPT, 2010).
Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir ve harcamalarının artması, mali bağımlılığı artırmaktadır.
Bu bağımlılık özellikle kaynak yaratma potansiyeli göreceli olarak daha yüksek olan
belediyelerde küçük belediyelerde olduğu gibi yüksektir.

2.3.Borçlanma
Yerel yönetimleri borçlanmaya iten nedenleri; gelir-gider dengesizliği, gelirlerdeki azalış ve
giderlerdeki artış olarak belirtebiliriz.(akademikbakis, 2011: 3).
Yerel borçlanmanın farklı biçimleri mevcuttur:
-Yerli ve yabancı bankalardan alınan krediler,
-Tahvil ihracı, devlet tahvilleri, çeşitli kamu-özel ortaklığı düzenleri ve ödenmemiş borçların
birikmesi gibi.
Yerel yönetimlerin yükümlülüklerindeki artış mali bilançolarında ciddi bozulmalara yol
açmıştır. Bütçe dengelerinde olumlu bir gidişat var gibi görünmesine rağmen mali
yükümlülüklerinde artışın devam etmesi düşündürücüdür.
Yerel yönetimlerin toplam borcu 2007 yılında 33.194 milyon TL iken, 2010 sonunda 53.540
milyon TL’ ye çıkmıştır. Yerel yönetimlerin geniş anlamda mali yükümlülükleri GSYİH’ ye
oran olarak ve 2010 sonu itibarı ile %4,9 oranına ulaşmıştır. İç borçlanmanın 2010 sonu
itibari ile GSYİH’ ya oranı %4,3 iken aynı dönem dış borçlanma oranı %0,6’dır. Bu dönemde
yerel yönetimlerin bütçe açıklarının seyrinde merkezi yönetimden aktarılan kaynaklarla
birlikte olumlu bir eğilim gözlemlenirken mali yükümlülüklerin artmaya devam etmesi
13
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düşündürücüdür. Burada akla gelen ihtimal, yerel yönetimlerin artan kaynaklarla birikmiş
borçlarını ödemek yerine harcama yapmaya ve böylece yükümlülük biriktirmeye devam
etmeleridir. Bu yükümlülükler daha çok emanet biriktirmek (tahakkuk etmiş borçları
ödemeyip ertelemek), doğmakta olan kamu yükümlülüklerini (vergi, elektrik, SGK prim
borçları gibi) ertelemek yanında, bankacılık sisteminden dış kaynak kullanılmak suretiyle
karşılanmaya çalışılmıştır.
Yerel yönetimlerin toplam yükümlülüklerinin %70’i belediyelere, %27’si ise belediyelere
bağlı idarelere aittir. İl özel idarelerinin payı ise %3’ler civarındadır.(Tepav, 2012:17).
Tablo:5
Yerel Yönetimlerin Toplam Borçlanması
Milyon TL

TOPLAM

İç Borç

Dış Borç

GSYİH’ ya Oranlar (%)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

33.194

36.402

41.978

53.540

3,9

3,8

4,4

4,9

30.576

31.992

36.538

47.120

3,6

3,4

3,8

4,3

2.617

4.410

5.440

6.421

0,3

0,5

0,6

0,6

KAYNAK: TEPAV,.a.g.e., s.18.

Tablo: 6
Belediyelerin Toplam Borçlanması
2007

2008

2009

2010

TOPLAM
Toplam
Emanet
Hariç
İÇ BORÇ
Bankacılık

22.180 24.605 28.082 34861

DİĞER
Kamu

2007 2008 2009 2010
2,6

2,6

2,9

3,2

17.198 18.125 20.864 27.285 2,0

1,9

2,2

2,5

21.051 22.070 24.536 30.054 2,5
2.188
4.212 5.516 5.876 0,3

2,3
0,4

2,6
0,6

2,7
0,5

18.863 17.857 19.020 24.178 2,2

1,9

2,0

2,2
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İdarelerine
Mali
Borçlar
Ertelenmiş
Borçlar
Emanetler
Bütçe
Emanetleri
Diğer İç
Mali
Borçlar
DIŞ BORÇ

12.881 10.132 10.325 15.133 1,5

1,1

1,1

1,4

488

610

756

864

0,1

0,1

0,1

0,1

755
4227

926
5555

1463
5755

1470
6106

0,1
0,5

0,1
0,6

0,2
0,6

0,1
0,6

513

636

720

605

0,1

0,1

0,1

0,1

1.129

2.536

3.546

4.807

0,1

0,3

0,4

0,4

KAYNAK:TEPAV, a.g.e., s.21.

Belediyelerin toplam gelirleri 2010 sonunda 34,2 milyar TL düzeyindedir. Toplam borçlanmaları
ise 34,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu şekilde bakıldığında, belediyelerin toplam yükümlülüklerinin
gelirlerini aştığı görülmektedir. Emanetler ayıklandığında borç toplamı gelirin altına düşmekle
birlikte, belediyelerin yükümlülükleri geniş tanımla hesaplandığında borçlanmada sınır noktada
bulundukları görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinde ise borçların toplamı söz konusu
belediyeler gelirlerinin ortalama olarak 1,5 kat üstüne çıkmıştır.

Belediyelerin 2007 yılında iç borçları 21.051 milyon TL iken 2010 sonunda 30.054 milyon
TL olmuştur. 2007 yılında dış borç toplamı 1.129 milyon TL iken, 2010 sonunda 4.807
milyon TL olmuştur. Özellikle bankalara olan borçları çok artmıştır. Bu durum eğer
belediyelerin

gelir

yükümlülüklerini

yapısında

yerine

bir

getirmede

iyileşme

olmadığı

bankacılık

sistemi

takdirde,
başta

belediyelerin
olmak

üzere

mali
kredi

mekanizmalarına çok daha fazla başvurma riskini gündeme getirmektedir. Ayrıca başta
belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının
yeniden yapılandırılması, affı gibi uygulamalara sık sık gidilmesi de mali disiplini
bozmaktadır.
Hesaplamalara göre belediyelerin toplam yükümlülüklerinin ortalama olarak %70’i
büyükşehir belediyelerine aittir. Emanetler hariç bakıldığında bu oran %78’ler düzeyindedir.
Büyükşehir sınırındaki belediyelerin borçları da dikkate alındığında, belediyelerin toplam
borçlarının aslında yaklaşık %80’den fazlası 16 ile aittir. Büyükşehir belediyeleri iç borç
kapsamında bankalara olan borcun yaklaşık yarısına sahipken, dış borçlarda bu oran %85’lere
15
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kadar çıkmaktadır. Kamu idarelerine olan belediye borçlarının yaklaşık %90’ı yine
büyükşehir belediyelerine aittir (Yılmaz, 2011). Küçük belediyeler ise esasen sadece maaş
ödeyebilmekte ve hizmet sunumunu zorlukla ve yetersiz bir biçimde yerine getirmektedir.
Yerel yönetimlerin varlıklarının yıllar itibarı ile artarak 2010 yılı sonunda 41,2 milyar TL’ye
ulaştığı görülmektedir. Yükümlülükleri ise çok daha hızla artarak 61,4 milyar TL’ye
çıkmıştır. Net mali değer eksi 27,3 milyar TL’dır. (Muhasebe Genel Müdürlüğü, 2012). Bu
durum yerel yönetimlerin (ve özellikle belediyelerin) mali anlamda ciddi bir sürdürülebilirlik
problemi ile karşı karşıya olduğunu bize göstermektedir. (Tepav, 2012 : 19).

3.GENEL DEĞERLENDİRME
Yerel yönetimlerimizin mali yapısı son yıllarda giderek düzelse de kaynak açısından merkezi
idareye bağımlılığı önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Kendi kendilerine gelir
yaratma potansiyeline çok fazla sahip değildirler. Sahip oldukları potansiyeli de, oy kaygısı
nedeniyle kullanmaktan çekindikleri görülmektedir.
2010 yılından itibaren özellikle belediyelerde öz gelir yaratma kapasitesinde sahip olunan
gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi ya da konuta dönüştürülmesi şeklinde bir eğilim
yaşanmaktadır. Bu nedenle bu tür gelirlerin sürdürülebilirliği sorunludur.
Mali yapıdaki iyileşmeye rağmen yerel yönetimlerimiz, özellikle belediyelerimiz mali açıdan
büyük sıkıntılar içerisine girmekte ve borçlarını ödeyememektedirler.
Bu nedenle sıklıkla merkezi yönetim tarafından mahalli idarelerin borçlarının yeniden
yapılandırılmasına ve affına yönelik düzenlemeler yapılmakta, bu durum yerel yönetimlerin
kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmalarını önlemektedir.
Yerel yönetimlerimizin mali yapılarının iyileştirilmesi açısından yapılabilecekleri şöyle
belirleyebiliriz;
1. Merkezi yönetim kaynaklarının yerel yönetimlere dağıtılmasında, düşük öz gelir yaratma
potansiyeline sahip küçük belediyelere daha fazla finansman sağlayan daha rasyonel ve adil
bir paylaşım formülü geliştirilebilir.
2. Özellikle emlak vergisi tahsilatı, emlak değer artışı vergileri, otel vergileri alanlarında yerel
gelirleri artırmaya yönelik reformlar başlatılabilir. Bu anlamda yerel yönetimlere vergi koyma
hakkı verilebilir.
16
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3. Merkezi hükümetin yerel borçlanma sınırlarını uygulatma ve yerel ödeyemezliği
düzenleme kapasitesi arttırılabilir.
4. Yerel yönetimlerin, yerel altyapı hizmeti ve ulaştırma şirketlerinin mali yönetim
uygulamaları üzerine yetkilerini kullanma kapasiteleri geliştirilebilir.
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TOPRAK DARBUKA: TARİHÇESİ,
TAR
YAPIM AŞAMALARI
AMALARI VE BOYUTLARI∗

Dr. Esra KARAOL∗∗
ÖZ
Kökleri antik çağlara
lara kadar dayandırılmasına ve günümüze kadar Türk ve dünya

müziklerinin tarihsel sürecinde önemli bir rolü olmasına rağmen,
ra
, darbuka çalgısı ve icrası
hakkındaki konular bugüne kadar müzikoloji çalışmaları
çalı maları içerisinde kapsamlı olarak ele

alınmamıştır. Tarihsel süreç içerisindeki kültürel değişimler
de imler ve uygarlıkların geli
gelişmesine
paralel olarak, çalgının ortaya çıkış
çıkı süreci de değişim göstermiştir.
tir. Böylelikle toprak darbuka
çalgısının materyali, icra tekniğinin
tekniğ
değişimine de etki eden en önemli faktörlerden olmuştur.
Çalışmanın
manın kilit noktası toprak darbuka çalgısının tarihsel süreci ile toprak ve hayvan
derisinden oluşan doğal
al materyalinin, çömlekçilikten ba
başlayıp pişmişş bir toprak darbukaya
deri çekmeye kadar olan yapım aşamaları
a amaları ve toprak darbuka ailesinin boyutları ve ölçülerini

kapsamaktadır.
Darbuka tarihinin icra tekniklerinde de olduğuu gibi, bugüne kadar neredeyse hiçbir
yazılı belgeleme olmadan sözlü olarak aktarılmış
aktarılmı olduğu tespitinden
inden hareketle, darbuka
çalgısının tarihçesi hakkında derin bir araştırmaya
ara
rastlanmamıştır. Toprak darbukanın yanı
sıra bakır ve döküm darbuka hakkında yapılacak araştırmaların
ara
da çalışmaya
şmaya ayrı bir boyut
kazandıracağı düşünülmekle
ünülmekle beraber, daha sonraki çalı
çalışmalarda
malarda yer verilmek üzere bu
çalışmaya gerek görüldüğüü kadarıyla dâhil edilmiştir.
Bu makale ile darbuka çalgısına ilişkin
ili kin konuların akademik boyutta tartı
tartışmaya
açılması amaçlanmıştır.
tır. Ara
Araştırmada
tırmada uygulamalı ve kuramsal olarak sosyoloji ve
antropolojideki alan araştırması
ştırması
tırması yöntemleri kullanılarak, farklı disiplinlerin bütünleştir
bütünle ici
unsurları ile sonuç, tümevarımsal önermelerle çalışma
çalı ma bulgularının kavramsal yapısını

oluşturmuştur.
Anahtar Kelime: Toprak darbuka, müzik, çalgı, çömlek.
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THE CLAY DARBUKA: ITS CONDENSED HISTORY, PHASES OF PRODUCTION
AND VARIOUS SIZES
ABSTRACT
The oldest known instrument samples are thought to belong to Mesopotamia in 4000
BC. Of these instruments, drums constitute a majority of them. All of these instruments, from
past to present, belonging to the percussion family, the drums of Anatolia (approximately up
until Babel civilization of 1100 BC), Central Asia, Eastern Europe and Northern Africa BC
are considered to be the ancestors of the goblet drum. There are some drums that have the
distinct goblet shape which date back to the prehistoric Mesopotamian instruments that could
be considered prototypes. The drums are assumed to have been used in the Hittite period, yet
it has been documented that it belongs to previous eras. The archeological remnants of the
Assyrian colonial period shed light to the possibility that the roots of the clay darbuka date
back to 1700 BC. The evolution process of the clay darbuka varies with the parallel to cultural
changes and development of civilizations in the historical process. Its form, used only in Arab
countries before, has been widely used in Turkey because of musical influences since the
1980s. This study is about the clay darbuka, the historical background of the instrument and
its phases of production. It is significant not only for musicology, but also its related
disciplines in that it brings forward several topics. Since the darbuka has been ignored, due to
various reasons, despite its outstanding role in both Turkish and world music history, there
has been little to no in-depth academic research.
Keyword: Clay darbuka, music, musical instrument, clay.
GİRİŞ
Darbuka özellikle Türk müzik tarihinde bir şekilde hep var olmuş bir çalgı olmasına
rağmen, uzun yıllarca gerek halk tarafından, gerekse özellikle akademik müzik çevrelerince
adeta göz ardı edilmiş ve hatta küçümsenmiştir. Çalgının evrim süreci tarihin akışıyla beraber
uygarlıkların gelişimi ve geçirdikleri kültürel değişimlere paralel olarak ilerleme göstermiştir.
Toprak darbuka çalgısının formu önceleri sadece Arap ülkelerinde görülmüş olmakla birlikte,
1980’li yıllardan bu yana dönemin müzikal etkilerinin altında kalan Türkiye’de de yoğun
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olarak görülmektedir. Hakkındaki pek çok konunun aydınlığa kavuşturulmasıyla, müzikoloji
çalışmaları içerisinde darbuka çalgısına dair konuların akademik anlamda yeni bir alan
oluşturmasının gerekliliği dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’de özellikle toprak darbuka
çalgısının sosyal statüsünde gözlemlenen değişimi ifade etmeye çalışmaktadır.
Çalgının

antik

çağlardan

günümüze

çeşitli

uygarlıklara

yayılma

ve

şekil

değiştirmesiyle beraber, isimlendirilmesinden, kullanım alanlarındaki konumuna kadar
değiştiği tespit edilmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen, tarihsel süreç içerisindeki yolculuğu
ciddi anlamda ele alınıp incelenemediğinden, çoğunlukla yabancı olan çeşitli kaynaklarda
kısaca bahsedilmek suretiyle yapılan dikkat edilmesi gereken tanımlayıcı alıntılar
doğrultusunda ve mantık çerçevesinde genişletilerek kronolojik bir genel bakışla darbuka
tarihçesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tarihçe oluşturulurken, ayrıntılar daha fazla anlam
kazanmış ve olaylardaki ardıllık ve düzen daha iyi kavranmıştır. Görüşler çalışma ilerledikçe
biçimlenmiş ve elde edilen bilgiler arttıkça da gelişme göstermiştir. Dağınık bilgileri bir araya
getirerek kurgulanan geçmiş, itici bir güç olarak fikirleri geliştirmiş ve çıkış noktası;
günümüze kadar gelebilmiş kanıtlardan, geçmişle ilgili olabildiğince tam bir görüş açısı
oluşturmak olmuştur. Bu tespitler doğrultusunda, odak nokta olan toprak darbuka konusuna
yön verilmiş ve yapım aşamaları üzerine yoğunlaşılmıştır.
Bu vesile ile toprak darbukanın hammaddesi olan kil ve çömlekçilikten başlayıp, deri
çekiminden çeşitli boyutlarda çalgı halini almasına kadar geçilen aşamalar tek tek
düzenlenmiştir. Yine henüz herhangi bir kaynakta bütün aşamalarına rastlanmamış bu teknik
bilgiler hakkında, çalgı yapımcılarıyla yapılan görüşmelerde bilgi alış verişi yapma fırsatı
bulunulmuş, yapılan görüşmelerde elde edilen kayıtlardan çözümlenen tüm bilgi ve
değerlendirmeler ise bu bağlamda analiz edilmiştir.
1. DARBUKA TARİHÇESİ
Bilinen en eski çalgı örneklerinin M.Ö. 4000’lerde Mezopotamya’ya ait olduğu
düşünülmektedir. İnsanlığın sesini kullanarak keşfettiği ilk müzik örneklerinden sonra ritim
unsurunun da varlığını saptadığı ilk çalgılarından olan davul, farklı boyutlarda ağaçtan
yapılmış, yuvarlak kasnaklarının her iki yüzüne kalın hayvan derileri gerilerek oluşturulmuş
vurmalı bir çalgıdır (Dinçol, 1999: passim). Birçok farklı kültürde kilden yapılmış olduğu
halen görülmektedir. Özellikle Ön Asya ve Anadolu’nun yanı sıra Orta ve Güney Amerika,
3
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Afrika ve Avustralya kıtalarında da vurmalı çalgıların yapımında kil kullanıldığı
bilinmektedir. Bu bağlamda, bilinen en eski çalgıların önemli bir bölümünü vurmalı çalgılar
ailesi oluşturmaktadır. Çeşitli kaynaklardan Dionysos tragedyasında davul, dümbelek ve tefin
Manisa-Sardes yöresindeki Dionysos törenleri sırasında kullanılan Anadolu kaynaklı çalgılar
olduğu anlaşılmaktadır. Dionysos, Hintlilere ziller ve dümbelekler çalarak diğer ilahları
kutlamasını bizzat öğretmiştir. Değişik kaynaklardan edinilen bilgiye göre tembeller için
bugün söylenilen “malak gibi yatıyor” sözünün aslı da “balak gibi yatıyor”dur. Balak, Sümer
tapınaklarındaki törenlerde kullanılan, yerinden kıpırdatılması çok zor olan ve devasa
büyüklükte bir davuldur. Du-balak kelimesi, bugün dilimizde “dümbelek” olarak
yaşamaktadır. Dolayısıyla davul, dümbelek Asya bölgesinin törelerindendir. (Eskiden
Anadolu’ya Asya dendiği, sonra tüm anakaranın bu adı aldığı ve Anadolu’ya “Küçük Asya”
(Asia Minor) denildiği bilinmektedir.)
Geçmişten günümüze kadar vurmalılar ailesine dâhil olduğu bilinen tüm çalgılar gibi,
darbukanın ataları için de M.Ö. dönemlerde Anadolu (yaklaşık M.Ö. 1100 Babil uygarlığına
kadar), Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika uygarlıklarındaki davullar kabul
edilmektedir. Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da darbukanın yayılması itici bir güç olarak
Romanların sayesindedir. Tarih öncesinde geniş davullar ve Mezopotamya’nın çalgıları
arasında da kadeh davulun ilk örnekleri sayılabilecek davullar M.Ö. çeşitli dönem yazıtlarında
da kadeh şeklinde resmedilmiştir. Darbukanın kökleri antik çağlara dayanır. Bohemya’da
(eski Çekoslovakya bölgesi) M.Ö. kalma iki büyük boy kil tabanlı kadeh şekilli davul
bulunmuştur ve bu davulların ilginç bir özelliği de derinin klavyeye geçiriliş şeklidir. Davulun
klavyesinin dış kenarına yine kille yapılmış çıkıntılarla hayvan derisi ya çengellenmiş, ya
tutturulmuş ya da sarmalanmıştır ve/veya davulun baş kısmı gövdeyle ya kaynaştırılmış, ya
sicimle bağlanmış ya da yapıştırılmıştır. “Benzer bir teknik günümüzde bile Afrika ve başka
bazı yerlerde ağaçtan yapılma vurmalılarda da görülebilir” (Hall, 2006: 32). Kuzey Afrika
davullarından olan, kadeh şeklindeki (goblet drum) kategoriye giren darbuka, esasen konuşan
davul (talking drum) olarak bilinen dunun ve djembenin de dâhil olduğu aileden olan Afrika
davullarının bir üyesidir. Bu çalgılar çölü aşıp Akdeniz kıyısının mağrip denilen Kuzey Afrika
ülkeleri Fas, Tunus, Libya ve Cezayir’i kapsayan bölgesine geldiğinde, kadeh görünümlü
yapıları değişerek vazo görünümüne bürünürler. Gövde biçimi ve genel yüksekliği (14 ile 46
cm. arası değişen) oldukça çeşitlilik göstermelerine karşın, hepsi kilden yapılma kadeh
4
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şeklinde boş bir gövde özelliğini taşır. Bu küçük model Araplar tarafından bilinir ve
yaygınlaştırılır. Batı Avrupa’da soyu tükenmiş olan bu davul bugün İslam dünyasının başlıca
davuludur. Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’nun, Fas’tan İran’a, hatta Bulgaristan kadar kuzeye,
değişen isimlerle anılan modern darbukası metalden ya da topraktan yapılır. Seramik kadeh
şekilli davullar (toprak darbukalar) Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da son derece popülerdir.
Tunus’ta yüksek ısıda pişmesi dolayısıyla toprak kısmı daha sert olan ve üzerine genellikle
deve derisi gerilen ve ölçüleri ileride anlatılacak olan solo darbukaya göre 3 ila 5 cm. daha
küçük olduğundan “fındık darbuka” olarak bilinen çalgılar da seramik ve kadeh şeklindeki
darbukaya örnektir.
Orta Doğu dışında da kadeh şekilli davullar görülür ancak bunlar kilden ziyade
genelde ahşap veya metalden yapılmıştır. Şartlara göre değişen malzemelerle beraber doğal
olarak icra teknikleri de değişime uğramıştır. Sosyal statüsü, tarihsel ve kültürlerarası
kullanımı, farklı halkların elinde kültürel bir paylaşım içinde, çok kültürlü bir karaktere sahip
çoğulcu bir perspektif ile bütün bu etkileşimlerin çok geniş bir zaman sürecini kapsaması
kültürel haritasının çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. Müziği oluşturan temel unsurlardan biri
olan ritmik yapı üzerine yoğunlaşırken de icra kayıtları icracıya göre değiştiğinden, standart
kalıplar üretmekten ziyade bu yorum farklılıklarını tavır ve üslup zenginliği olarak
değerlendirmek gerekmektedir.
Darbuka, Arapça konuşulan ülkelerdeki darbukka (bazen darabukka)’nın modern
Türkçesidir. Osmanlı Türkçesindeki darbe kelimesi ve darb etmek eyleminden (Arapçadaki
darb’dan gelir) geldiği düşünülmektedir ancak bu kelime Arapçada çok eski bir kelime olarak
gözükmemekte ve Mısır’da güncel olarak kullanılmasına rağmen, yabancı bir kelime olarak
kabul edilmektedir. Arapça darba’dan türemiş olması da ayrıca daha olası gözükmektedir.
“Kabaca parmaklarla deriye vurarak çalındığı açıklanan darbukada, bu ‘vurma’ eylemi
Arapçada ‘darba’ yani sürekli tekrarlanan darbeler anlamına gelir” (Thomas, 2009: 48).
“Çeşitli kaynaklarda dünbek, dümbelek, dönbet, tömbelek, deblek1, deplek, dübek gibi
isimlerle ve Azerilerde darbeki, debulak şeklinde isimlendirilmiştir” (Özalp, 2000: 161).
1

Anadolu halkı tarafından yemekli toplantılarda çalınan vurmalı çalgıya “deblek” denmektedir. Kütahya
yöresinde çoğunlukla kadın düğün, kına vs. eğlence toplantılarında tercih edildiği bilinen pişmiş topraktan
seramik çini işlemeli “Cuma debleği” çalgı kimliğinin yanı sıra, toplumsal bir anlatım olarak “arzu
edilmeyen, adaba, genel toplum yaşayış kurallarına uymayan bir hareket/davranış bozukluğu veya gereksiz
söze karşı söylenilen bir deyim olarak da halk arasında ‘cuma debleği çalmamış’ şeklinde kullanılmaktadır.
(Dr. Ayhan Sarı)
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Farmer’ın belirttiğine göre, Dümbek ve (ku)dümbelek gibi bazı modern Türkçe isimler de
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde genel adı metal gövdeli davul/timbal/kös (kettle drum)
olarak ortaya çıkan dunbalak’ı anımsatır ve Evliya Çelebi özellikle çömlek dümbeleğinden
(çömlek timbalden) bahseder. Çömlek şeklinin ilk kez Mısır’da kullanıldığı Evliya Çelebi
tarafından kaydedilmiştir. (Age) “Çömlek dümbeleği Mısır’da icat edilmiş olup, Mekke’ye
giden Mahmil alayında çalınır. Topraktan yapılan bu çalgıya; günümüzde Türkler davul ile
beraber bir tip nakkare’ye dümbelek adını veriyorlar.”2 (Farmer, 1999: 16-7) Örneğin
İstanbul’da çoğunlukla konserlerde bakır kaplama darbukalar kullanılsa da, şekil 1’de görülen
köy müzisyenlerinin kullandığı dümbeleklerin çömlek türleri, Doğu Karadeniz sahil bölgesi
haricinde,3 özellikle orta Anadolu olmak üzere tüm Türkiye’de yerel zanaatkârlar tarafından
yapılırlar. Bunlar neredeyse her çömlekçi dükkânında, özellikle Suriye sınır bölgesinde bol
miktarda bulunabilir.
Şekil 1. Dümbelek (Türkiye)

2

Dümbelek=Dunbalak: Çocukların kullandığı, bakır (yahut pirinç ve bronzdan), veya topraktan küçük davul.
Çoğu yörede kadın [ve çocuk] çalgısı olarak değerlendirilmiştir (Özalp, 2000: 161).

3

Türkiye’de darbuka kullanımının yaygınlaşmasıyla Trabzon şehir merkezinde kendiliğinden gelenekselleşen
ve kadınların kendi aralarında çeşitli eğlencelerde güğümdibi çalmalarıyla oluşmuş bir tavır gelişmiştir. Bu
tavırda vuruşlar son derece sade ve kalıp şeklinde olup, nüanslar ve velveleli çalma gözlenmemiştir. (Dr.
Abdullah Akat)
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1.1.

Bakır Darbukadan Toprak Darbukaya

Önceleri darbuka Türkiye’de de çamur haline getirilmiş ıslak toprak (kil) kullanılarak
üretilirken; giderek bakır, alüminyum ve pirinç gibi metal alaşımlar kullanılarak yapılanlarla
tanınmıştır. Bu yüzden Türk darbukası diye bilinen darbuka da bakır darbukadır. Toprak
darbukalardan esinlenilerek yapıldığı bilinmektedir. Mısır’a özgü dümbek veya darbuka
muhtemelen Arap davullarının en yaygın biçimidir. Dümbekler (nam-ı diğer darbuka,
dümbelek, tabla) Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye, Yunanistan ile Balkanlardan gelir ve
bölgeye göre üretim ve teknikte ufak tefek değişiklikler gösterir. Günümüzde djembeden daha
hafif olması ve gösterişli parmak tekniği potansiyeliyle vurmalı çalgı topluluklarında dünya
çapında bir popülariteye sahiptir. Türkiye’de de Mısır’a özgü davulların görünüşü kopyalanır.
Döküm darbukaların tasarımı parmak hareketleri için daha uygundur, Mısır’a özgü olanlar
genellikle Türkiye’dekilerden tını ve çalınabilirlik açısından daha kabadır.
“Darbuka, Türk musikisinde 16. yüzyıl sonuna kadar kullanılan çalgılar arasındadır.
İstanbul piyasa musikisinde ise, 1930’lu yıllardan itibaren oldukça yaygınlaşmış bir çalgıdır”
(Özalp, 2000: 161). Bakır darbuka profesyonel camiada ise ilk kez Hasan Tahsin Parsadan’la
tanınmıştır. Cumhuriyet’in ilk (bakır) darbuka icracılarından biri olan Parsadan (1900-1954),
kendi imalatı bakır darbukalarla pek çok taş plakta çalmıştır. Aynı zamanda, Türkiye’de ilk
mehter takımının hem kurucularından hem de şefi olmuştur. Kendisine öykünen dönemin
darbuka icracıları Hüseyin İleri gibi, “pabuç” lakaplı Ahmet Külik de, Parsadan’ın gevşek
ancak çok güzel bir tınıya sahip olduğunu ve kendisine göre günümüz teknolojisinin
kaydettiği ilerlemelere rağmen o tonları bulmanın hala çok güç olduğunu belirtir. Parsadan ile
beraber İstanbul Radyosu’nun kuruluşunda ilk darbuka sanatçılarından biri de Necdet
Gezen’dir.4 Bakır darbuka ve fiske tekniği icracılarının son temsilcileri emekli TRT
sanatçıları Atilla Mayda, Hüseyin İleri5, Güngör Hoşses ve Ahmet Kulik’in görüşleri; “Arap
darbukaları fiskeyle çalınmaz. Fiske yani parmak önemlidir. Şimdilerde pança (avuç) ile
çalınıyor. Arap darbukaların düm vuruşlarında genişlik yoktur. Onlarda pat (tokat) vardır. O

4

Bkz. Haber Türk arşivi - Düm Tek Darbuka belgeseli.

5

İleri, ilk kez Parsadan’la 1940’larda tanınan darbukayı, 1970’lerde Mesut Cemil TRT’de yasaklamışken,
TRT Ankara Radyosu’na sokan ilk TRT sanatçısıdır. İcrasında darbuka yanına yerleştirdiği bateri zilini de
bagetle çalmaktadır.
Ayrıca; “çıngıraklı [içeriden zilli] olanları da kullanılmıştır.” (Özalp, 2000: 161)
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dümde derinlik, ritim yoktur. Bakır darbukanın dümü doyurucudur.” şeklindedir.6 Burada
bahsi geçen karşılaştırma şöyle açıklanabilir: Şekil 2’de görülen Türk stili bakır darbukada
çalınan fiske tekniğinde sol el başparmak ile orta ve/veya yüzük parmak darbukanın üst
kenarında şaklatılarak, tok bir ses elde edilir. Bu esnada sol elin avuç içi darbukanın üst
kenarını kavramış durumdadır ve fiske yukarı doğru bir hareketle uygulanır. Ancak bazı
darbuka icracılarının parmaklarını deriye, aşağı doğru bir hareketle fiske vurduğu da
gözlemlenebilir. Neticede bu keskin ton parmakların ivedilikle yukarı (ya da aşağı)
hareketiyle üretilir. Bu teknik düm ve tokadın sağ elden alındığı toprak darbukaya göre sağ ve
sol el koordinasyonu sağlar. “Böylelikle bugün aslında darbuka icracısı, çaldığı darbukaya
göre tokat tonunu iki eliyle de rahatlıkla çıkarabilir” (Thomas, 2009: 50).
Şekil 2. Bakır darbuka (Türkiye)

Günümüzde plastik malzemelerden yapılan döküm darbukaların kasnaklarına, toprak
olanlarda görülen nemden ve ısı değişikliklerinden kaynaklanan akort problemlerinin önüne
geçmek için, deriyi (suni deri) gerecek metal vidalar eklenmiştir. Türkiye’de kullanımı daha
da artan toprak (ya da çömlek) darbuka (clay-drum) ise Arap darbukasıdır.7 Gövdesi
kullanıldığı yörenin kültürel yapısına uygun olarak da süslenebilmektedir. Bakır darbuka Türk
darbukası, toprak darbuka ise Arap darbukası olarak bilinmekte olup, modernitenin
6

Bkz. TRT Türk arşivi - Burhan Öçal’la Atölye programı.

7

20. yüzyılda en yaygın olarak kabul gören “Hornbostel-Sachs” çalgı sınıflama sistemine göre membranofon
(gerilmiş deri yoluyla ses üreten çalgı).
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baskınlığına rağmen eşsizliğini sürdürmeyi başaran, darbukanın en popüler iki çeşididir.
İsimlerinin de önermesiyle, Türk darbukası Türkiye’de, Arap darbukası da Arap dünyasında
oluşmuştur. Coğrafi farklılıkların dışında, onları birbirinden ayrı tutan başka farklılıklar da
vardır. Türk darbukası Arap darbukasından büyük ölçüde ayrılmamasına rağmen, farklılıkları
bütünüyle gözden kaçırmamak gerekir. Aslında, bu küçük farklılıklar çoğunlukla farklı bir ses
üretmede ve bazen yeni bir müzikal türün oluşumuna öncülük ederek önemli bir rol oynarlar.
Türk ve Arap darbuka arasındaki en büyük fiziksel fark, Türk darbukasının büyük bir kontrol
ile çalınabilirliğin sınırlarını ortaya koymasıdır. Bununla birlikte, Türk darbukasının tek
engeli, suni malzemenin uzun süre çalmada ellere zarar vermesi ve sert kenarlarının hızlı
trilllere müsaade etmemesidir. Ancak bu teknik Arap darbukada kolayca uygulanabilir. Türk
darbukasının en önemli özelliklerinden biri Türkiye’nin zengin müzikal kültürü ile olan yakın
ortaklığıdır. Türkiye’nin önemli çalgılarından biri olarak gelişmiştir. Türk darbukasının
gövdesi (alüminyuma direnerek) bakırdan yapılır. Bunun yanında, Türk darbukasının kiloda
son derece hafif olması da kimilerine göre Arap darbukasının ağırlığı ve kırılganlığına kıyasla
taşıma kolaylığı açısından önemli bir özelliktir. Türk darbukasının akort anahtarının kasnağın
dışında olması da göze çarpan özelliklerden biridir çünkü bu özellik Arap darbukasında
bulunmaz.8 Ayrıca, darbuka (daha çok plastik derili olanları) dünya müzik çevrelerinde
vurmalı çalgı icracıları örn. Fransız Léoparleur grubunun davulcusu tarafından bagetlerle
(çubuk) vurarak da çalınmaktadır. Bazen içinde zillerin de olduğu çalgıya bir elin parmaklarla
vururken diğer elin ince bir çubukla vurması Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Mısır’da
ortak olarak kullanılan bir tekniktir. Kadeh şeklindeki davulların kullanıldığı birçok ülkenin
Romanları bu tekniği kullanır. Bu çalış biçimine halen Tekirdağ bölgesinde yaygın olarak
rastlamak mümkündür.9

8

Bkz. http://www.arabinstruments.com/112730/Darbuka-Articles.

9

Ayrıca Cezayirli yönetmen Tony Gatlif’in 1993 yapımı Latcho Drom belgeselinde; Mısır’da da rebap ve
ziller eşliğindeki halk eğlencelerinde toprak darbukanın çubukla çalındığı da belgelenmiştir.
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2. TOPRAK DARBUKA YAPIMI
Dünyaca ünlü müzik arkeologlarından Werner Bachmann, “Anadolu dünya müziğinin
kökeninde önemli bir merkezdir; ancak müzik tarihlerine bakıldığında Anadolu’nun yerini
bulamazsınız” demiştir. Arap denizine dökülen İndus Nehri’ni merkez alarak, Pakistan’ın
güneydoğu, doğu ve kuzeydoğu kesimi ile Afganistan’ın doğu kesiti ve Harappa’ya kadar
Hindistan’ın batı kesimini kuzeyden güneye kapsayan bölge İndus vadisidir. Bachmann bu
bölge ve Pakistan’dan Ege Denizi’ne kadar tüm antik Yakın Doğu’da toprak darbukaların
görüldüğü ikonografik belgeler ile darbukaları gösteren üçüncü ve dördüncü bin yıllara ait
yirmiden fazla sert terracotta (pişmiş kil) ve rölyef (kabartma heykel) figür tespit ettiğini
belirtmiştir. Bu figürlerin gösterdiğine göre darbuka derisinin 15 ile 35 cm. çapında olması
gerektiğini gözlemlemiştir. Bachmann, arkeologlar tarafından sehpa, huni, boru, tabak v.b.
şekilde tanımlanan seramik eserlerin ne amaçla kullanıldığını belirlemenin zorluğundan
bahseder. Bu örneklerin tekrar incelenerek borunun üst kısmındaki deri izlerinden ve/veya
kenarları deri tarafından korunarak aşınmamışsa darbuka olup olmadıklarının kontrol
edilmesini salık vererek, Yakın Doğu darbukalarıyla, Orta Avrupa Neolitik toprak darbukaları
arasında açık benzerlikler olduğunu belirtir.
Darbukanın ortada daralan boru şeklindeki gövdesi pişirilmiş topraktandır. Daha geniş
olan üst bölümü yapıştırılmak ve/veya bir iple örülmek suretiyle deri ile kapatılır. Neolitik ve
Erken Bronz çağlarında bu tip davulların kullanımıyla ilgili ikonografik (heykel tasvirleri
şeklinde) deliller vardır.10 Tarih öncesi devre ait pişirilmiş toprak darbukalar silindirik ve
kadeh şeklinde olabiliyordu. İstisnai durumlar dışında darbukanın bir ucu açıktır. Derinin bir
iple bağlandığı durumlarda darbuka derisinin üzerinde ip geçen delikler vardır. Picken’ın da
belirttiği gibi, Türkiye’de, özellikle Suriye sınırına yakın olmak üzere Anadolu’nun hemen
her yerinde yerel zanaatkârlar tarafından çömlekçilik yapılmakta olup, toprak darbuka yapımı
özelikle Avanos’ta göze çarpmaktadır. Bugün Avanos’un en ünlü (toprak darbuka yapan)
çömlek ustası Mehmet Körükçü’dür. Çömlekçiliğinin yanı sıra on yılı aşkın bir süredir de
darbuka yapan Mehmet Usta için, toprağın fırında bazen çekme (küçülme) payı olduğundan
çalgının ölçüsü, boyu ve ağırlığı gibi ayrıntılar çok önemlidir çünkü çalgıyı çalarken, kucakta
dengede durması tamamen buna bağlıdır.11 Mehmet usta, şekil 3’te görüldüğü gibi, dengesi
10

Werner Bachmann’ın yayınlanmamış Music Archeology of Anatolian Prehistory çalışmasından.

11

Bkz. Kanal B arşivi - Ellerin Türküsü programı.
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iyi ayarlanmış sırsız fonksiyonel çömlek formlu ve özellikle darbuka gibi vurmalı çalgıların
temel yapımında uzmanlaşmıştır. “Darbuka genellikle sırsız bir toprak gövdenin ağız
bölümüne işkembe v.b. deriler yapıştırılarak elde edilir. Günümüzde plastik zarlar da
kullanılıyor. Zamanla bu çömlek gövde sırlanmış, süslenmişse de sırsız gövdelerin daha iyi
ses verdiği kabul edilir.” (Özalp, 2000: 161)
Şekil 3. Toprak darbuka fırına girmeden önce

Toprak darbuka yapımı için öncelikle doğadan elde edilecek kile ihtiyaç vardır.
Mehmet ustanın kullandığı toprak Avanos yöresi Alibey mevkiinde, tuğla yapımında da
kullanılan kırmızı Kızılöz toprağıdır.12 Çıkartılan çamurun içerisine bu topraktan %10-15
katılır. Suya koyunca dağılan bu toprak, silindirden geçirilince de çamur halini alır. Elde
edilen kil eleme ve yıkama gibi teknik işlemlerden geçirilerek, kireçtaşı v.b. yabancı
maddelerden arındırılır. İşlenebilecek kıvama gelen kil, çömlekçi tornasında şekillendirilir.
Şekillendirme aşamasında önce darbukanın baş kısmı çanak şeklinde sonra da kuyruk kısmı
silindir bir boru şeklinde tornada çekilir. Bu iki parça balçıkla birleştirilerek rötuşlanır ve
doğal ortamda kurumaya bırakılırken süsleme yapılacaksa, fırına girmeden önce kazıma
tekniği ile süsleme yapılır ve oda sıcaklığında iç nemini atana kadar kurumaya bırakılır. Daha
sonra çömlekçi fırınında düşük derecede pişirilir (eski çağlarda açık alanda ve zor şartlarda ot,
çalı çırpı ve odunla beslenen ateş üzerinde pişirilirmiş). Darbukalar önce, fırının iç ısısı

12

Toprak darbukanın yapım aşamalarını içeren bilgiler Kapadokya’da yapılan alan araştırması verilerinden
derlenmiştir.
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toprağın olgunlaşması için gerekli olan sıcaklığa ulaşana dek pişirilir ve fırın oda sıcaklığına
inene kadar fırında bekletilir. 750-800 derecelik düşük derecede pişen darbukalar, doğal pest
tonları verir. 900 ve üzeri yüksek derecelerde pişmesi halinde, sertleşmeden dolayı daha tiz ve
doğallığını kaybeden metalik tınlamalar meydana gelir. Fırından çıktıktan sonraki aşamada bir
sonraki bölümde detaylı olarak anlatılacak olan deri çekme işlemine geçilir. Genellikle küçük
boy darbukalarda keçi, büyük boy darbukalarda daha sıkı ve etli olan sığır derisi kullanılır.
Birkaç dakika suda bekletilerek ıslatılan deri, sudan çıkarılıp belki bir havlu yardımı ile deri
tarafından emilen suyun nemi alınarak birkaç dakika daha bekletilir. Kasnağa sürülen
yapıştırıcı ile darbukanın üzerine gerilip, yanlardan sağlam iplerle çapraz bağlama tekniği
kullanılarak sıkıştırılıp, sabitlenir. Gölge bir yerde kurumaya bırakılarak, hızlı bir şekilde
kuruyup çatlamaması için üzerine nemli bir sünger konulabilir. Geleneksel çömlekçi fırınında,
cehennemlik denen en alt bölmeye doldurulan odunların yakılmasıyla elde edilen ısı
sayesinde yapılan pişirme yönteminde istenilen ısıya 10-12 saatte ulaşıldığından, ısı
kontrolünü sağlamadaki zorluklar ve uzun zaman alan üretimler dışında, bugün doğalgaz ve
elektrik enerjisi kullanılan fırınlar da kullanılmaktadır.
Toprak darbuka el yapımı bir çalgı olduğundan toprağından derisine, ustasından
pişirilme şartlarına, tasarımından üzerindeki (Mısır’da çoğunlukla sedef) işlemelerine kadar
bütün etkenler iyi bir darbuka için tek tek önemlidir. Bütün bu süreçler darbukadan geniş ton
aralığı ve tını elde etmek için titizlik ve ustalıkla gerçekleştirilmelidir. Mısır’ın en yaygın
toprak darbuka yapımcılarından Hasan Abdulmecid, Nasser Loutfy ve 1990’lı yıllardan beri
Türkiye’de Avanoslu Mehmet (Körükçü) usta ile birlikte toprak darbuka yapan Emin Bolat
gibi isimlerin elinden çıkan darbukaların, darbuka yapımına uygun toprakları da yerinden
temin edilir ve önceden belirlenen darbuka ölçüleri esas alınarak tasarlanır. Toprağın
pişirilmesi darbukanın zengin tonlara sahip olmasındaki en önemli süreçtir. Fırına konan
darbuka sayısının artması, ısının homojen biçimde dağılmasını olumsuz etkileyeceğinden bu
durum optimum bir standardın yakalanmasını engeller. Bu yüzden, iki yüz darbukanın
sığabileceği fırınlara en fazla yetmiş darbuka yerleştirerek hatasız bir ses kalitesi yakalanmaya
çalışılır.13

13

Bkz. http://www.misirli-ahmet.com/enstrumanlar.asp.
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2.1. Toprak Darbukaya Deri Çekme
Çamurdan toprak darbukaya dönüşümün sonrasında sıra darbukaya deri çekmeye
gelir. Çekilen derilerin serüveni ise şu şekildedir: Mısır’dan gelen (ve kimyevi madde
içermeyen) oğlak derisinin etrafına bir terzi tarafından dikilmiş (tercihen esnemeyecek keten
gibi) bir kumaşın içinden, deriyi darbukaya iyice gerebilmek için ip geçirilerek bağlanır.
Darbukanın boğazına da ince bir halat bağlanır. Diğer yanda, deriyi darbukaya yapıştırmak
üzere kullanılacak olan boncuk tutkalı (sertken boncuk boncuk olması dolayısıyla bu adı alır),
kaynayan sıcak su içinde eritilerek akışkan bir kıvama getirilir. Derinin etrafındaki kumaşa
germe işlemini gerçekleştirecek ipi geçirebilmek için, yaklaşık bir parmak aralığında olan
aşağı yukarı 15-20 kadar delik açılır. Yırtılma ihtimali göz önünde bulundurularak, delmeden
geçirme seçeneği tercih edilmemektedir. Kumaşı delinen deri -rahat çekilebilmesi için- soğuk
su dolu bir kabın içerisinde 2-3 dakika kadar yumuşamaya bırakılır. Darbukanın deriyle
bütünleşecek olan kasnak kısmına (klavye de denmektedir) bir fırça yardımıyla önce sıcak su,
sonra tutkal ve ardından tutkal hemen kurumasın ve deri çekilebilsin diye, tekrar sıcak su ve
ince bir kat tutkal daha sürülür. Bu esnada tutkalın çok kalın sürülmemesine dikkat
edilmektedir. Soğuk su dolu bir kap içinde 2-3 dakika bekletilip yumuşayan deri, suyu
sıkılarak, süzülüp tutkallanmış kasnağın üzerine paralel olarak yerleştirilir. İlk olarak derinin
etrafındaki kumaşın içinden geçirilmiş olan ip birkaç kez düğümlenerek, artan ip kesilir.
Darbukanın boğazındaki ince halata bağlanan ip çuvaldızdan geçirilerek, sırayla önce üstteki
derinin etrafındaki kumaşın deliklerinden, sonra alt boğazdaki ince halattan başlayarak bir
tam tur geçirilir. Daha sonra ipler arasındaki boşluklar ilk aşamada yavaşça, ikinci aşamada
biraz daha asılarak gerginleştirilir çünkü ani çekildiğinde eğer dikiş de hatalıysa, kumaş
derinin yapıştığı yerden yırtılabileceğinden işlem dikkatle sürdürülür ve böylece deri
gerilmeye başlar. Üçüncü ve son aşamada aynı işlem, eller kaymasın ve ipler tarafından
kesilmesin diye eldiven yardımıyla gerçekleştirilir. Bu sıkılaştırma işlemi, derileri ince
olduğundan ve daha çok tiz ses alınan solo ve sumbati darbukalarda yapılır. Derisi daha kalın
(oğlak dışında keçi, at, antilop ve deve de olabilir), boyutu daha büyük ve tınısı daha derin
olan deholloda bu kadar sıkılmasa da olur. Genellikle tatlı su balıklarından elde edilen balık
derisi, solo darbukada uygulanmakta, diğerleri ise ileride açıklanacak olan orta ve büyük
boyutlarda kullanılmaktadır. Çünkü balık derisinin yüzeyinde kıl gözeneği olmadığından
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rezonansı yüksek, güçlü ve net bir ses vermektedir. Estetik açıdan da deliklerin orantısına ve
iplerin düzgünlüğüne de dikkat edilir.
Şekil 4. Deri germede son aşama

Germe işlemi sonlandığında isteğe bağlı olarak estetik bir görüntü yakalamak için arda
kalan ipler yatay olarak farklı şekillerde bir tur etraflıca dolandırılabilir. İpi ortalayana kadar
yapılan bu işlem estetik bir görünüm sağladığı gibi deriyi de biraz daha gerer ve son kez
düğümlenir. Ardından, kalan fazla ipler sarkmaması için yakılarak yapıştırılır. İyice gerilmiş
olan deri bir yere asılarak hiç ellenmeden iki gün kadar kurumaya bırakılır, kurudukça adeta
kemikleşir ve sonunda cam gibi netleşir. Yaklaşık iki günün sonunda tamamen kuruyan
tutkaldan sonra deri etrafındaki kumaş ve ipler artık tamamen estetik bir önem taşır hale
gelmiştir. Derinin ömrü bulunduğu ortamın ısısı ve kullanıma da bağlı olarak altı ay ile akort
aparatıyla bir seneye kadar çıkabilmektedir. En elverişli ortam olan nemsiz ve kuru bir havada
ışığa gerek kalmaz.14

14

Toprak darbukaya deri çekme ile ilgili bilgiler, darbuka icracısı Msıırlı Ahmet’in en küçük kardeşi Çağdaş
Yıldırım’ın İstanbul’daki Galata Ritimhanesi’nde solo darbuka derisi yenilerken edinilen alan notlarından
derlenmiştir.
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3. TOPRAK DARBUKA BOYUTLARI VE ÖLÇÜLERİ
Toprak darbuka familyası küçükten büyüğe “solo”, “sumbati” ve “dehollo” olmak
üzere şekil 5’te görüldüğü gibi üç ayrı boydan oluşmaktadır.
Şekil 5. Üç boy toprak darbuka (Mısır)

Günümüzde kişilere özel boyutlar çalışılsa da standart ölçüler aşağı yukarı
belirlenmiştir. Bunların en küçüğü olan solo toprak darbukanın kuyruk ve boğazdan oluşan
boyu 44-45 cm. çember çapı 29-30 cm. ve deri çapı 22-23 cm.dir. Orta boy bas darbuka olan
sumbatinin boyu 52-53 cm. çember çapı 35 cm. ve deri çapı 24-26 cm.dir. Büyük boy bas
darbuka dehollonun ise boyu 57-58 cm. çember çapı 38-40 cm. ve deri çapı 27-29 cm.dir.15
Şekil 6’da görülen çizelgede, üç boy toprak darbuka ölçüleri cm. değerleri üzerinden
sıralanmıştır.
Şekil 6. Üç boy toprak darbuka ölçüleri
Solo

Sumbati Dehollo

44-45

52-53

57-58

Çember çapı 29-30

35

38-40

Deri çapı

24-26

27-29

Boyu

15

22-23

İnç ölçüsü olarak; genelde darbukaların boyu 12 ile 18 inç, çapı ise 8 ile 14 inç arasında olmaktadır.
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Toprak darbukalar dört elementin bileşiminden meydana gelir: Toprak, su, hava ve
ateş. Toprak suyla karılır, şekil verildikten sonra havada kurutulup ateşte pişirilir. Deri olarak
oğlak v.b. doğal hayvan derileri kullanılmaktadır ve derisi, bir önceki bölümde ayrıntılı olarak
açıklandığı üzere, bir ipliğin düzenli aralıklarla zarın kenarına geçirilmesiyle sıkıca bağlanır.
Nemli havalarda darbukanın derisi kendisini saldığından daha pest tonlar, kuru havalarda ise,
kendisini toparlayan deri daha tiz tonlar verir. Toprak darbukanın akordu, bakır ve döküm
darbukaların vidalarla16 akort edilmesinden farklı olarak, derisinin bir ipin düzenli aralıklarla
kasnak kenarlarına geçirilerek sıkıca bağlanması ve güneş ya da başka bir ısı kaynağıyla
gerilmesi ile yapılır. Kullanılan derinin nemli havadan ve sıcaklık farkından etkilenmesi
dolayısıyla bozulan akordu, günümüzde Mısırlı toprak darbuka yapımcıları tarafından
geliştirilen aparatlarla çözülmüştür. Bu aparatlar şekil 7’de görüldüğü gibi darbukanın içine
monte edilen üçlü sacayağı, sacayağının üst kısmında bulunan duy ve fişli kablodan
oluşmaktadır. Duya takılan ampulün yakılmasıyla ampul, darbukanın içini ve derisini ısıtıp,
gererek nemin giderilmesini sağlar. Darbukanın içine yerleştirilen bu ışıkla ki derinin
erimemesi için maksimum 45 watt ampul önerilir, deri ampulü kısıp açan bir düğmeyle
ayarlanıp gerilerek sesi tizleştirilebildiği gibi, deriyi ıslatarak da sesin pestleşmesi
sağlanabilir.
Toprak darbukanın topraktan yapılmış olması ve derisinin doğal olması sesinin de
daha doğal tınlamasını sağlamaktadır. Ayrıca derisi dışında toprak kısmının da ton almak için
kullanılabiliyor olması zengin bir anlatım sunmaya elverişli geniş bir ton aralığı da
sağlamaktadır.

16

Vidalı darbukalarda; kenarlardaki vida sayısı boyutuyla ilgili fikir verebilir. Küçük boylar yaklaşık olarak
dört, orta boylar altı ve büyük boylar sekiz vida aralığındadır.
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Şekil 7. Akort aparatı

4. SONUÇ
Bu makale ile toprak darbuka çalgısından yola çıkılarak, özellikle sosyoloji ve
antropoloji araştırma yöntemlerinin etnomüzikoloji çalışmalarıyla bütünleştirilmesi ve farklı
disiplinlerin işbirliği ile yeni çalışma alanlarının araştırma sahasına dâhil olması
hedeflenmiştir. Çalışmanın birbirine eklemlenmiş yöntemlerinin birleştirici unsurlarının özü
araştırma kapsamında temel alınmış, tüm bulgular bu bağlamda değerlendirildiğinde
araştırmanın kuramsal temeli ortaya çıkmıştır. Ödünç alınan araştırma yöntemlerinin sosyoloji
ve antropoloji temelli ve yapılan çalışmanın da müzikoloji alanında olması dolayısıyla,
uygulamada ortaya çıkabilen bazı farklılıklar doğal olarak alana göre uygulanmıştır.
Kronolojik bir genel bakışla darbuka tarihçesi ortaya konulmaya ve bu çalgının evrimi
ile birlikte tarihi çok eski zamanlara uzanan vurmalı çalgılarda özellikle darbuka çalgısı
özelindeki kaynak ihtiyacına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Çünkü klasik Türk müziği
geleneğinin hala egemen olduğu bu çalgının müzik dünyası içerisinde bir tarih bilincinin
gelişmemiş olduğu bir gerçektir. Söz konusu bilgiler arasındaki ilişkilerin doğruluğu
hususunda bir mantık oluşturma çabası ile çalgının dokunduğu coğrafi alanın çok geniş
olması sebebiyle de tarihsel sürecin hiçbir zaman tam olarak yazıya aktarılamamış olduğu
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tespit edildiğinden, bu çalışmayla birlikte darbuka çalgısına dair tüm önyargılara açıklık
getirilebilmesi ve el değmemiş, eksik kalmış sahalara çıkılabilmesi hedeflenmiştir.
Özetle bu çalışma; Türk ve dünya müziklerinin tarihsel sürecinde önemli bir rolü
olmasına rağmen, darbuka çalgısının ve icracılarının birçok sebeple göz ardı edilmesi,
neredeyse yok denecek kadar az çalışılmış ve akademik anlamda da derin bir araştırma
yapılmamış olması sebebiyle, müzikoloji ve ilişkide olduğu diğer tüm disiplinlere katkı
sağlayabilmek ve beraberinde getireceği birçok konuyu tartışmaya açması bakımından
yapılmıştır.
Sonuç olarak; darbuka çalgısının kimliği şekillenirken çeşitli coğrafi bölgelerde, farklı
ya da benzer isimlerle ve değişik şekillerde yapılıp icra edilmesine rağmen, dünyada hiçbir
akademik müzik okulunda yerini alamadığı, kürsüsünü bulamadığı ve akademik eğitim
verecek kaynak kişilere sahip olamadığı tespit edilmiştir. Çalışma süresince tüm bu bilgilerin
ışığında,

müzikle

paralel

belirleyici

dinamiklerden

de

faydalanılarak,

müzikoloji

çalışmalarında darbuka çalgısına dair konuların akademik anlamda kendine yeni bir alan
yaratması bakımından referans alınabilecek bir kaynak oluşturulmuştur.
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TÜRKİYE’DE Kİ UN VE UNLU MAMUL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA
YÖNETİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Volkan DEMİRASLAN∗
ÖZ
Araştırmada; Edirne örneği un ve unlu mamul işletmeleri kuruluş, üretim ve
finansman yapılarının yanında pazarlama yönetimleri açısından da incelenmiştir. Ayrıca; gıda
sanayinin alt sektörü olan un ve unlu mamul işletmeleriyle birlikte, Türkiye gıda sanayi ile un
ve unlu mamul işletmelerinin temel üretim veya tüketim maddesi olan un ve unun kaynağı
buğday sektörünün de; genel yapıları, mevcut durumları, özellikleri, Türkiye’de ki üretim,
tüketim ve dış ticaret istatistikleri incelenmiş ve literatür bilgisi sunulmuştur.
Tarım sektörünün, üretimin büyük oranda doğa koşullarına bağlı oluşu, tarım
ürünlerinin arz ve talep esnekliğinin diğer sektör ürünlerine kıyasla düşük,
üretim
periyodunun daha uzun olması, toplumda sosyal dengelerin sağlanması ve korunması
amaçlarına yönelik katkıları ve aynı zamanda diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi
faktörleri araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Türkiye için önemli bir besin olan
ekmeğin ham maddesi un, unun kaynağı ise buğdaydır.
Araştırmada amaç; un ve unlu mamul işletmelerinin pazarda nasıl rekabet ettiklerini
tespit etmek, uyguladıkları pazarlama yöntemlerinin uygulanma oranlarını hesaplamak,
sektörleri ve bölge pazarlarındaki sorunlarını incelemektir.
Pazarlama yönetimi, etkili biçimde değişimi sağlamak için, pazarlama eylemlerinin
planlanması, planın uygulanması ve kontrol edilmesi işidir. Pazarlama yönetimini doğru
yapamayan un ve unlu mamul işletmelerinin genelde ya kâr oranları çok düşüktür ya da zarar
ederler.
Anahtar Kelimeler: GIDA, BUĞDAY, UN, PAZARLAMA, EDİRNE
JEL Kodlar:

M1, M10, M31, M20, S11

Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, volkandemiraslan@trakya.edu.tr,
volkanhoca78@hotmail.com
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THE STUDY OF FLOUR AND BAKERY PRODUCT COMPANIES IN TURKEY IN
TERMS OF MARKETING MANAGEMENT: THE EXAMPLE OF THE ROLE OF
EDIRNE
ABSTRACT
In the study: In Edirne example flour and bakery product companies were studied in
terms of organization, production, and financing structure together with their marketing
managements. Furthermore; As well as the flour and bakery products as the sub-sector of
food industry, general structures, the current status and characteristics of the wheat sector
which is the main production and consumer stuff of Turkish food industry is studied in terms
of the production, consumption foreign trade statistics and literature data.
The fact that agriculture sector production mainly depends on natural conditions, its
flexibility of supply and demand in agricultural products is low in comparison to other
industry products, its production period being longer, its contributions to ensure and protect
the social balances in society and its low income compared to other sectors reveal the
importance of this research. The wheat is the raw material of flour and the flour is the raw
material of bread which is a very important nutrient in Turkey.
The aim of this study is to determine how flour and bakery products compete in the
market, to calculate the rates of application of marketing methods and to analyze sectors and
their problems in region market.
Marketing management is to plan marketing actions, to apply and control of the plan
in order to ensure effective exchange. If the marketing management of the flour and bakery
industry is not done in the right way it is highly possible to lose profit or to gain very low
rates.
Key Words: FOOD, WHEAT, FLOUR, MARKETİNG, EDİRNE
JEL Code: M1, M10, M31, M20, S11

1. GİRİŞ
Türkiye’de tahıllar içinde en fazla ekim alanı buğdaya ayrılmıştır. Son yıllarda gıda
güvenliği, insan sağlığı gibi konular ön plana çıkınca buğdayın önemi daha da artmıştır.
Unlu mamul denildiğinde, ya tüketime hazır ya da ön işlem uygulanmış ve sonradan
ek bazı işlemlerle tüketilebilecek duruma gelebilen ve hububat unlarından elde edilen
pişirilmiş ürünler anlaşılmaktadır. Kek, pasta, turta, tart, yufka, çeşitli yağlı, sütlü çörekler,
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börek, gofret, tuzlu ve katkı kurabiyeler, hazır pasta atlığı, peksimet, bisküvi ve benzeri
ürünler bu gruba girerler (Üçüncü, 2000).
Binlerce yıldır tüketilen ekmek, bugün de dünyanın hemen her yerinde son derece
önemli bir gıda maddesidir. Ekmeğin bu derece önemli olmasının nedenleri; ulaşılmasının
kolay ve ucuz olması, doyurucu özelliğe sahip olması, besin değerinin yüksek olması ve nötr
bir tat aromaya sahip olmasıdır. Un sanayicilerinin bir taraftan çeşit bolluğu ve kalite
düşüklüğü sorunları ile diğer taraftan da sektörde çok sayıda fabrikanın tesis edilmesi ile
yoğun rekabet, kurulu kapasitenin oldukça yüksek tutulmasına bağlı olarak ta atıl kapasite ve
kayıt dışı ekonominin etkisiyle de haksız rekabet ile mücadele etmek durumunda kalmaları
araştırma öncesi en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır (Eker, 2006).
Kapsamlı bir literatür taraması sonucunda edinilen bilgilere göre; gıda sanayi, tarıma
dayalı bir sanayi dalı olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT)’nin 2006 senesi verilerine göre imalat sanayi içinde gıda sanayi, üretim
değeri olarak %18-20’lik paya sahiptir.
Buğday ürünü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye içinde çok önemli bitkisel besin
kaynaklarından biridir. Türkiye buğday üretimi yönünden kendine yeterli olabilen ülkeler
arasındadır. Ancak Türkiye nüfusu her geçen yıl hızla arttığından üretilen buğday üretiminde
de aynı oranda veya daha fazla bir artış sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de buğday ekim
alanları yaklaşık 9.3-9.5 milyon ha, üretimde ilkbahar yağışlarına bağlı olarak yıldan yıla
değişmekle beraber yine yaklaşık 18-21 milyon ton ve ortalama verimde dekara 210-220 kg
arasında değişmektedir. Türkiye’de buğday ekiliş alanları en yüksek sınıra dayanmıştır. Bu
nedenle buğday üretiminde istenen hedeflere ulaşabilmenin en önemli yolu birim alandan
alınan tane veriminin artırılmasıdır. Bunu sağlayabilmekte uygun yetiştirme tekniği
yöntemleri ile mümkündür(Süzer, 2008)
Tarıma dayalı sanayi ürünleri içinde un sanayinin ayrı bir önemi vardır. Türkiye’de un
üretimi, geçmişten günümüze teknolojik olarak büyük değişiklikler göstererek bugünkü
durumuna gelmiştir. Karataş değirmencilik yerini, modern teknolojilerin yer aldığı un
fabrikalarına bırakmıştır. Türkiye’den 100’ün üzerinde ülkeye un ihracatı yapılmaktadır ve
Türkiye buğday üretiminde dünyanın ilk yedi ülkesinden biridir. Türkiye 2005’te 2 milyon 40
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bin ton un üretimiyle dünya genelinde birinci olmuştur. Türkiye’nin un ihracatı yaptığı ilk beş
ülke ise sırasıyla Irak Endonezya, Filipinler, Sudan ve İsrail’dir (Kırıklı, Özal & Narin, 2010).
Türkiye’nin unlu mamuller üretimi içinde en büyük kalemi ekmek oluşturmaktadır.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de günlük üretilen 82
milyon ekmeğin 77 milyon 340 bini tüketilirken 4 milyon 600 bini çeşitli nedenlerle israf
edilerek çöpe atılıyor.
2. METOT VE YÖNTEM
2.1. Metot
Araştırma metodu birincil ve ikincil verilerden oluşturulmuştur. Birincil verileri anket
tekniği yöntemiyle Edirne İl ve İlçe’lerinden alınan 26 fırın işletmesi, 16 pastane işletmesi ve
8 un fabrikasının, pazarlama yönetimleri açısından incelemeleri oluşturmaktadır. İkincil
verileri ise kapsamlı bir literatür araştırması sonucunda edinilen Türkiye’deki gıda sanayi ile
birlikte buğday, un ve unlu mamul sektörlerinin genel yapıları, mevcut durumları, özellikleri,
tüm araştırılan sektörler ile ilgili bilim adamlarının makaleleri ve sektörlerin istatistiki verileri
oluşturmaktadır. İkincil veriler kamu kurumlarından, kütüphanelerden, dernek ve odalardan
ve de internetten alınan yazılı kaynaklara dayanmaktadır.
2.2. Yöntem
Un ve unlu mamul işletmelerinin sayısının araştırma bölgesinde çok sayıda
olmasından dolayı, zaman ve maddi olanaklar da hesaba katılmış, gayeli örnekleme yöntemi
ile toplam 50 adet işletme örneği seçimi yapılarak, anketler uygulanmış ve çalışma bu şekilde
yürütülerek tamamlanmıştır. Anketlerde işletme sahibi veya sorumlu yöneticileri ile yüz yüze
görüşülmüştür. Anket soruları dışında işletmelerde gözleme ve yoruma dayalı analizlere de
yer verilmiştir.
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3. TÜRKİYE‘DE GIDA SANAYİ
3.1. Mevcut Durum
DPT’nin 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Gıda Sanayi Özel İhtisas Komisyonu
Raporuna göre, Türkiye’de gıda sanayinde alt sektörler açısından sayısal dağılıma
bakıldığında; sanayinin %65'ini un ve unlu ürünler, %12'sini meyve-sebze işleme, %11'ini süt
ve süt ürünleri, %5'ini içecekler, %4’ünü hayvansal ve bitkisel yağlar, %2’sini şekerli ve
çikolatalı ürünler, %1’ini et ve et ürünleri ve oluşturduğu görülecektir (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1 Gıda Sanayinde İşletme Sayısının Alt Sektörlere Dağılımı(%)
Gıda Sanayi Alt Dalları

Pay(%)

Un ve Unlu Ürünler

65,44

Meyve ve Sebze İşleme

11,42

Süt ve Süt Ürünleri

11,06

Tasnif Dışı Ürünler

4,25

Bitkisel Yağ ve Margarin

3,40

Şekerli ve Şekerli Ürünler

3,15

Et ve Et Ürünleri

1,07

Su Ürünleri

0,20

Toplam

100

Kaynak: www.dpt.gov.tr, ET:2011
Genelde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak faaliyetlerine devam eden gıda
işletmeleri,

mülkiyet yapısı açısından daha çok özel sektör kuruluşları niteliğindedir.

Türkiye’de gıda sanayinde yıllık ortalama kapasite kullanım oranı (KKO) 2004 yılı Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre %71’dir.
Kapasite kullanımının düşük olmasında, mevsimsel dalgalanmalara bağlı kullanım
dışı kalan kapasiteler, ihracata yönelik gelişme politikası paralelinde yeni, ancak uzun vadeli
ve istikrarlı olmayan ihracat pazarlarına yönelinmesi, alt sektörlerin önemli bir kısmında,
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işlenen ürün miktarının yıllara göre değişiklik göstermesi ve bazı alt sektörlerde uygun
hammadde teminindeki güçlükler etkili olmaktadır.
4. TÜRKİYE BUĞDAY SEKTÖRÜ
4.1.Buğday Kökeni
Kültürü neolitik dönemin başına dayanmakla; tahıllar, önceleri ezilerek ve bulamaç
yapılarak ya da kavrularak tüketilmiş;

ekmek yapma ancak M.Ö.

1800’lerde Mısır’da

öğrenilmiştir. De Candolle’e göre buğday, yabani bir tipten ortaya çıkmış ve binlerce yıllık
evrimden sonra bugünkü durumuna gelmiştir (Kün, 1996).
4.2.Buğday Üretimi
Türkiye’de ekilen tarım alanlarının yaklaşık %50’sinde hububat üçte birinde de sadece
buğday üretilmektedir. Son 20 yılda buğday ekim alanlarında fazla bir değişim görülmemekte
olup, ekili alandan 8-9 milyon hektar civarında değişim göstermiştir. Türkiye buğday ekim
alanlarının yaklaşık %15–16’sı makarnalık buğday üretiminde kullanılmaktadır (Demir,
2007).
Ülkemizde 1 kişinin beslenmesi için ortalama yıllık 225 kg buğday gerekli olduğu
düşünülürse yaklaşık 70 milyon nüfusumuz için 15.8 milyon ton buğdaya ihtiyaç vardır.
Ülkemizde her yıl yaklaşık 9.4 milyon hektarlık alana buğday ekimi için ise dekara 20 kg
tohumluktan yaklaşık 1.9 milyon ton gerekmektedir. Yine her yıl gerek depolamada ve
gerekse taşınma sırasındaki kayıpları da %3 sayarsak yaklaşık 0.6 milyon ton buğday ürünü
kullanım dışı kalmaktadır. Özet olarak bugünkü nüfusumuz için yılda en azından 15.8 + 1.9 +
0.6 = 18.3 milyon ton buğday üretmek zorundayız (Gürbüz&Özkan, 2007)
Buğday ekilen alan, üretim ve alınan verimde 2010 senesinde bir önceki seneye göre
çok az bir düşüş görülmektedir (Çizelge 4.1).
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Çizelge 4.1.Yıllara Göre Türkiye Buğday Ekim Alanı, Üretim ve Verimi
Yıllar

Ekim Alanı(1000Ha)

Üretim(1000ton)

Verim (Kg/Ha)

2010

8.094.000

19.660.000

2.429

2009

8.100.000

20.600.000

2.543

2008

8.090.000

17.782.000

2.198

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011
Hububat (tahıl) adı verilen taneli unlu bitkiler botanikte buğdaygiller (Gremineae)
familyasına girer. Dünyada en fazla üretilen ve tüketilen hububat çeşidi buğdaydır (Ünal,
2011).
Türkiye açısından dikkate alındığında gerek ekili arazi, üretim miktarı, ekonomik
değer; gerekse toplumun beslenmesinde başta gelen ekmek, bisküvi, makarna, bulgur ve
tarhana gibi çeşitli ürünlerin temel hammaddesi olan buğday Rize dışında tüm illerde
üretilmektedir (Eker, 2006).
Türkiye bir buğday ülkesi olarak tanınır, gerçekten de tarımsal üretimin temel maddesi
buğdaydır, tarımsal toprakların en büyük bölümünde buğday üretimi yapılır ve çiftçilerin en
büyük bölümü buğday üretimi ile uğraşır. Ne var ki, Türkiye, bu özelliğine rağmen dünya
buğday üretiminde istenilen yere yıllardır gelememiştir, bunun en önemli nedeni belirtilen
üzere düşük verimliliktir.
4.3. Buğday Pazarlaması ve Politikası
Buğday Türkiye’de 1932 yılından beri destekleme kapsamında olan bir üründür. 1938
yılından itibaren de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) devlet adına alım yaparak desteklemeyi
sürdürmüştür. Bunun dışında buğday pazarlama kanalları borsalar ve tüccarlardır (Başal, Han,
Korluk, Yıldırım & Şıklar, 1999).
Türk tarım politikalarında dönüm noktalarından biri 1999 yılında olmuştur. Bu tarihe
kadar genel ekonomi iç ve dış borçları ödemekte zorlanmış, enflasyon bir türlü istenilen
düzeye çekilememiş, işsizlik ve yapısal sorunlar devam etmiştir. Bunun sonucu olarak ta
Türkiye IMF ile yeni bir stand-by anlaşması yapmaya karar vermiştir. Bu anlaşma IMF
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tarafından

Türkiye’deki

tarım

politikalarında

yeniden

yapılanma

önkoşulu

olarak

belirtilmiştir. Buna göre Türkiye için 9 Aralık 1999’da ki IMF niyet mektubu ve Yeniden
Yapılandırma Programı, tarım politikaları açısından yeni bir dönem oluşturmuştur (İnan,
Gaytancıoğlu, Erbay, Yılmaz, 2003).
5. TÜRKİYE UN VE UNLU MAMULLER SEKTÖRÜ
5.1.Türkiye Un ve Unlu Mamuller Sektörü Mevcut Durumu
Un ve unlu mamuller başlıca yaş ve kuru olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Kuru unlu
mamuller; uzun süre depolanabilir, kırılgan, gevrek, yabancı tat-koku maddelerini çekebilen,
su oranları düşük,

higroskopik yapıda olup,

oksidasyona,

enzimatik tepkimelere,

enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonlarına ve ışığa duyarlı gıdalardır. Yaş ürünler ise;
orta ve uzun süre depolanabilir,

kırılgan,

tat-kokularını yitirebilir,

yabancı tat-koku

çekebilen, dış yüzeyleri depolama boyunca kuruyabilen, oksidasyona, enzimatik tepkimelere
ve mikrobiyal değişikliklere duyarlıdır (Serteser, Gök, Kayaardı, 2008).
Türkiye'deki toplam un üretim kapasitesinin tahminen 32,5 milyon ton, fiili üretimin
ise yaklaşık 14,5 milyon ton, mevcut üretim kapasitesinin de, Türkiye'deki toplam un
tüketiminin yaklaşık 3 katı olduğu ortadadır. Türkiye'nin mevcut un üretim kapasitesi, tüm
dünyada 11 milyon ton olan un ticaretini karşılayabileceği gibi, 7,5 milyon tonluk kapasite
fazlası da yaratmaktadır (Akgün, 2010).
Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) Hububat Piyasa Raporu'na göre Türkiye,
2010 senesinde 2 milyon 602 bin ton un ihracatı ile ikinci sırada yer almıştır.
Ülkelerin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte ilk olarak denedikleri sanayi
sektörü genel olarak un sanayi olup Türkiye’nin de başlangıcından beri özel sektör tarafından
geliştirilen bu sektörü,

içinde bulunulan dönemde ülke gereksiniminin 3 katı kadar

kapasiteye, uluslararası düzeyde teknolojik düzeye ve bilgi birikimi ile deneyime sahip bir
kolu olmuştur.
Un sanayi tarım politikaları ile ve özelde buğday politikaları ile şekillenmiş olup,
ucuz ekmek için devletin buğday tahsisi verdiği dönemlerden aşırı rekabet ortamında ürün
8
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çeşitlenmesine, ihracata yönelen bir sektöre geçilmiştir. Tahsis dönemlerinde devlet eli ile
aşırı kazananlar nedeni ile un fabrikaları sayısı ve kapasitelerinde patlama yaşanmış ve daha
sonra da makine sanayinin gelişimi ile kolaylaşan un fabrikası kurulumu sonucu bugünkü atıl
kapasitelere ulaşılmıştır (Tezcan, 2009).
5.2. Un İthalât ve İhracatı
Aşağıda ki Çizelge 5.1’de görüleceği üzere buğday unu ihracatında 2009 yılına oranla
2010 yılında %45’lik bir artış oranı olmuştur.
Çizelge 5.1.Türkiye Buğday Unu İhracat Miktarları (1000 ton)
Miktar(ton)

Yıllık Artış(%)

2009

2010

2010

1.806

2.602

45

Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Değirmencilik Ürünleri Sektör Raporu, 2010
Türkiye her sene iklim koşullarına bağlı olmakla birlikte genellikle kendisine yeterli
buğdayı üretmekte ancak gerek un ihracatı gerekse iç piyasada kalitenin sağlanması için her
sene ithalat yapmaktadır. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Değirmencilik
Ürünleri Sektör Raporu’na göre Türkiye 2009 yılında 3.111 ton un ithalatı gerçekleştirmiştir.
6. UNLU MAMUL ALT SEKTÖRLERİNDEN TÜRKİYE EKMEK SANAYİ
6.1. Üretim
Bütün ülkelerde halen vazgeçilmez bir gıda maddesi olarak önemini koruyan ekmeğin
özel bir yeri vardır. Ekonomik açıdan ürettiği değer ve beslenme yönünden içerdiği besin
maddeleri yanında hala en ucuz enerji kaynağı olması ekmeğin önemini vurgulamaktadır.
Türkiye’de ekmek üretimi henüz gerçek bir sanayi dalı haline gelememiştir.

Türkiye

genelinde üretim yapan fırınların %60’a yakını hala kara fırın düzeyinde olup kapasite
kullanımı fırınlarda %64,2, ekmek fabrikalarında %62,3 oranında gerçekleşmekte ve büyük
bir atıl kapasite olduğu anlaşılmaktadır (Güngör, Güngör, 2001 ).
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6.2. Tüketim
Ekmek tüketim miktarında alışkanlık, satın alma gücü gibi etkenler dışında, coğrafi
bölgelerde kadın–erkek, yaşlı-çocuklarda, ağır ve hafif işlerde çalışanlarda kentlerde ve
kırsal kesim ile gecekondu semtlerinde değişmeler gözlenmektedir.
6.3. Fiyat
Ekmek fiyatı yıllara göre devamlı bir artış içinde olmuştur. Türkiye Fırıncılar
Federasyonu’na göre ise son bir yılda ekmek fiyatı 1.42 düzeyinde artmıştır.
7. ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma Edirne Merkez İlçe’si, bağlı ilçeleri ve köylerinde yürütülmüştür. Örnekler
150.000 bin nüfuslu Edirne Merkez İlçesi yanında 21.000 nüfuslu Havsa, 70.000 nüfuslu
Uzunköprü ve 77.000 nüfuslu Keşan ve bağlı ilçelerinden alınmıştır.
Araştırmada fırın ve pastane işletmelerinden, il merkezinden 30 adet,

ilçe

merkezlerinden 16 adet ve köylerinden 4 adet rastgele olarak seçilip alınan örnek sayılarının
sağlıklı bilgi verebileceği düşünülmüştür. Ankette işletmelere, pazarlama yönetimi ile ilgili
bilimsel sorular en açıklayıcı ve basit bir dille sorularak, karşılığında alınan cevaplar en
sağlıklı biçimde değerlendirilmiş ve çalışma tamamlanmıştır.
7.1. İşletmelerin Hukuki Yapıları
Çizelge 7.1.’de araştırma bölgesindeki un ve unlu mamul işletmelerinin hukuki
yapılarının dağılımı verilmiştir. İşletmeler arasında ağırlık limitet şirket yapısındadır. Limitet
şirket yapısındaki işletmelerin 1/3’ü, 2‘den fazla ortağa sahiptir.
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Çizelge 7.1. Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Hukuki Yapıları
Hukuki Yapı

Fırın İşletmeleri

Pastane İşletmeleri

Un Fabrikaları

Sayı

Oran(%)

Sayı

Oran(%)

Sayı

Oran(%)

Anonim Şirket

-

-

-

-

3

37,5

Limitet Şirket

14

53,85

8

50

5

62,5

Kolektif Şirket

-

-

-

-

-

-

Şahıs İşletmesi

12

46,15

8

50

-

-

TOPLAM

26

%100

16

%100

8

%100

Fırın ve pastane işletmelerinde A.Ş. yapısı bulunmamaktadır. Un fabrikalarının ise;
%37,5 oranında A.Ş. yapısında kurulduğu anlaşılmaktadır.
7.2. İşletmelerin Ürettikleri Un ve Unlu Mamul Çeşitleri
Fırınların unlu mamul çeşidi içinde ekmek üretimi %90 ile en büyük paya sahiptir
(Çizelge 7.2.). Üretilen ekmek türleri içinde ise geleneksel olarak francala tipi ekmek türü en
yüksek oranı kapsamaktadır. Fırınlar geleneksel ekmek üretimi yanında gramajları daha düşük
olan tost, hamburger ve sandviç ekmeklerini de üretmektedirler. Simit %9 ile poğaça ise
%1’lik üretim oranları ile fırınlarda üretilen unlu mamul çeşitleri pastasından çok düşük
paylar almaktadır. Bunun nedeni ise simit ve poğaça üretiminin genelde pastane işletmeleri
tarafından üretilmesidir.
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Çizelge 7.2. Üretilen Un, Unlu ve Sütlü Mamul Çeşitlerinin İşletmelerin Toplam Üretimi
İçindeki Oransal Dağılımı (%)
Fırın

Pastane

Un Fabrikası

Çeşit

Oran(%)

Çeşit

Oran(%)

Çeşit

Oran(%)

Ekmek

90

Unlu Mamul

65

Tip 550

60

Simit

9

Sütlü Mamul

25

Tip 650

39

Poğaça

1

Yaş Pasta

10

Özel Amaçlı

1

TOPLAM

100

100

100

Pastane işletmeleri ise %65 oranında unlu mamul (kek, kurabiye, börek vb.) %25
oranında sütlü mamul (keşkül, sütlü baklava vb.), %10 oranında da yaş pasta çeşit üretimi
gerçekleştirmektedir (Çizelge 7.2.).
Yaz döneminde yoğun sıcak havanın etkisiyle ve Edirne ilinde nüfusun yazın yerleşim
merkezlerinde belirgin oranda azalması nedeniyle, pastane ürün satışlarında önemli ölçüde
azalma görülmektedir. Ayrıca sıcak havanın etkisinden mamuller daha hızlı bozulmakta,
tüketicinin mamulü bilinçsiz koruma koşulundan dolayı da iade sıkıntısı yaz döneminde
artmaktadır.
Un fabrikaları, tip 550 un çeşidinden %60, tip 650’den %39, özel amaçlı çeşidinden
de %1 oranında üretmektedirler (Çizelge 7,2.).
7.3. İşletmelerin Fiyatlandırma Politikaları
Fiyatlandırmada güdülen amaç veya hedefler genel olarak işletme ve pazarlama
amaçlarıdır. İşletme yönetimi sadece fiyatla değil diğer tüm karar değişkenleriyle de belirli
pazarlama hedeflerine ulaşmaya çaba göstermektedir (Mucuk, 2001).
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Fırın işletmeleri yasal olarak uzun dönemdir ekmek fiyatında yüksek artış olmaması
ve hammadde girdi fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı çok düşük kar marjlarında
çalışmaktadırlar. İşletmelerin Çizelge 7.3.’e göre %55’i rekabete dayalı fiyatlandırma
politikasını yürütmektedirler.
Pastanelerin büyük çoğunluğu (%75) müşteri kaybetmemek için mamullerini
değişmeyen

kalite

standartlarında

üretmekte

ve

maliyete

dayalı

fiyatlandırmayı

uygulamaktadır (Çizelge 7.3.).
Un fabrikaları, işletmenin maliyeti ya da malına olan talebin değişebileceği ancak
rakiplerinin fiyatı değiştirmediği sürece kendi satış fiyatını değiştirmediği, rakiplerinin
fiyatlarına daha çok önem verildiği ve göz önünde tutulduğu rekabete dayalı fiyatlandırmayı
işletmelerin %55’i uygulamaktadır (Çizelge 7.3.).
Çizelge 7.3. Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Fiyatlandırma Politikaları(%)
Fırınlar%

Pastaneler%

Un Fabrikaları%

Rekabete Dayalı

55

20

55

Maliyete Dayalı

40

75

15

Talebe Dayalı

5

5

30

TOPLAM

100

100

100

Fiyatlandırma
Politikaları

7.4. Satış Çabaları
Pazarlamanın

temel

görevi

malların

(hizmetlerin,

düşüncelerin)

değişimini

kolaylaştırmak ve değişimini sağlamaktır. Bir malın ya da bir dizi malın değişimini
kolaylaştırmak ve sağlamak için mal, dağıtım ve fiyatla ilgili eylemler yapıldıktan sonra satış
çabalarına sıra gelir (Cemalcılar, 1999).
Araştırma yapılan fırın işletmelerinin %70’i, pastanelerin %80’i, un fabrikalarının ise
%100’ü tutundurma faaliyetlerinin bir ya da birkaçını uygulamış ve uygulamaktadırlar.
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Geriye kalan dilim kesimi ise satış çabası uygulamayı bugüne kadar hiç planlamamış veya
gereksiz görmüş ya da satışlarını arttıracağı inancında olmamışlardır.
Satışı geliştirme faaliyetlerinin tümü tutundurma ya da başka bir deyişle promosyon
olarak da adlandırılmaktadır (İnan, 1998).
Araştırma bölgesindeki un ve unlu mamul üreten işletmelerin tutundurma faaliyetleri
incelendiğinde; Fırın işletmeleri içinde reklâm verenlerin oranı %15’dir (Çizelge 7.4).
Reklam veren fırıncıların tümü işletme ilk açıldığında tanıtım amacıyla reklam vermişlerdir.
Reklâm aracı olarak yerel televizyonu ve radyoyla birlikte, postalama yöntemini de
kullanmışlardır.
Pastane işletmelerinden ise tutundurma faaliyetlerini uygulayanlardan reklam aracı
kullanım oranı %37’dir (Çizelge 7.4). Reklam aracı olarak ise yerel televizyon ve yerel
gazeteler ilk sırayı almaktadır.
Un fabrikaları reklâm eylemini %18’lik bir dilimde kullanmışlardır (Çizelge 7.4).
Reklam araçlarından yerel televizyon, yerel gazeteler ve açık yerlerde reklam yaklaşık aynı
payda kullanılmıştır.
Araştırılan işletmelerde uygulanan tutundurma faaliyetlerinden kişisel satış yöntemini
incelediğimizde; fırın işletmelerinde işletme sahibi müşterilerini sürekli ziyaret ederek müşteri
memnuniyetini sorgulamakta,

yine işletme sahibi pazar payını arttırmak maksadıyla

pazardaki potansiyel alıcılarla görüşerek kişisel satış uygulamaktadır. Kişisel satış türünü
fırın işletmelerinin %15’i uygulamaktadır (Çizelge 7.4).
Tutundurma faaliyetlerinden kişisel satışı uygulayan pastane işletmeleri için ise %10
oranı düşük bir pay olarak göze çarpmaktadır.
Araştırma yapılan un fabrikalarının ise pazarlama departmanlarında görevli pazarlama
elemanları pazar payını arttırmak amacıyla pazarda umulan alıcıları dolaşarak kişisel satış
gerçekleştirmektedir. Ayrıca mevcut müşterilerinin de memnuniyetlerini sorgulamak ve satış
miktarını arttırmak için ziyaretler yapmaktadırlar. Un fabrikalarında kişisel satış yöntemini
uygulama oranı Çizelge 7.4’e göre %55’dir.
14
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Satış promosyonları kişisel satış ve reklamın dışında kalan tutundurma faaliyetleridir.
Tüketicileri satın almaya özendirmek ve aracıların işlevlerini daha etkin kılmak için yapılan
her türlü çabalardır. Yaklaşık her iki fırından biri satış promosyonu olarak belli bir miktarın
üzerinde aracıya mal satışı yapıldığında yüksek ıskonto yöntemini uygulamaktadır. Fırınların
satış promosyonu uygulama oranı Çizelge 7.4’e göre %40’dır.
Toplumsal ve kültürel olarak veya kişisel kutlanan özel günlerde satış yapılan malın
yanında küçük hediyeler verme ve yine bazı ürünlerinde indirim uygulama pastane
işletmelerinin yaptığı satış promosyonlarında en fazla kullanılan yöntemlerdir. Yine aracılara
belli bir kotanın üstündeki satışlarda yüksek ıskonto yapmak diğer sıralarda gelen bir satış
promosyonu yöntemidir. Pastanelerde satış promosyonu uygulayanların oranı % 33’tür.
(Çizelge 7.4).
Un fabrikaları içinde satış promosyonu uygulayan işletme oranı ise %27’dir. Un
fabrikaları da satış promosyonu olarak belli bir satış kotasını aşan aracılarına ilave bedava mal
vermekte veya ıskonto yapmaktadır. Yine un fabrikaları pazarlama elemanlarına belli bir
satış kotasını aştıklarında prim vererek elemanlarını ödüllendirmekte ve bu ödüllendirme satış
çabalarının artmasını sağlamaktadır.
Çizelge 7.4. Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Tutundurma Faaliyetlerini Toplamda
Kullanma Payları(%)
Fırınlar
Tutundurma

Pastaneler
Oran%

Faaliyetleri

Tutundurma

Un Fabrikaları
Oran%

Faaliyetleri

Tutundurma

Oran%

Faaliyetleri

Reklam

15

Reklam

37

Reklam

18

Kişisel Satış

15

Kişisel Satış

10

Kişisel Satış

55

Satış

40

Satış

33

Satış

27

Promosyonları

Promosyonları

Hiçbiri

30

TOPLAM

100

Hiçbiri

Promosyonları
20
100

Hiçbiri

100

15
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8.SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bölgesindeki un ve unlu mamul işletmeleri pazarlama yönetimi açısından
incelendiğinde, işletmelerin pazarlama yönetimine yeterli özen ve önemi vermedikleri, %85
oranındaki işletmenin pazarlama departmanı ve pazarlama elemanlarının olmadığı,

%80

oranında ki işletmenin de profesyonel yönetime önem vermediği saptanmıştır.
Araştırma bölgesindeki işletmelerin genel hedefi, pazar paylarını arttırmaya yönelik
çaba sarf etmeksizin yalnızca mevcut müşterilerini kaybetmeden pazarda rakipleriyle,
malına, işçisine ve müşteri memnuniyetine çok fazla değer vermeden faaliyetlerini sürdürme
çabalarından oluşmaktadır.
Devletin denetleme organlarının adaletsizliği, AB standartları dahilinde konulan
yasaların istenen şartlarına, işletmelerden çabuk uyum süreci istenmesi işletmeler olumsuz
etkilemektedir. İhracat ve ithalatın dünya fiyatları ve standartları ile paralel olarak düzenli ve
kolay şekilde yapılması gerekmektedir.
Türkiye’de ekilen alanların yaklaşık yarısında hububat, üçte birinde de sadece buğday
üretilmektedir. Başta buğday olmak üzere hububat ürünlerinin ülke için hem ekonomik ve
hem de sosyal açıdan taşıdığı önem büyüktür. Un ve unlu mamul işletmelerinin temel üretim
ve tüketim maddesini oluşturan unun hammaddesi olan buğday üretiminde Türkiye hak ettiği
noktaya getirilmelidir.
Araştırmada bulunulan işletmeler, profesyonel pazarlama yöneticilerini kadrolarına
katmalılar, satış oranlarını, karlılıklarını arttırmak, imaj ve marka tanınırlık oranlarını
yükseltmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak için modern işletmecilik kavramlarından
hareketle yeni ekonominin özelliklerini kavrayıp işletmelerinin pazarlama yönetimlerinin
eylem plânlarını bu çağdaş yeni ekonomi düzenine uygun olarak örgütleyip pazarında
rakipleriyle mücadele edebilecek güçlü pazarlama yapılarına kavuşmalıdırlar.
Fırın işletmeleri yoğun rekabet ortamlarında, pazarda daha güçlü konuma gelebilmek,
haksız rekabetin önüne geçebilmek ve üretim maliyetlerini düşürerek kar marjlarında artış
sağlayabilmek için birleşerek kooperatifleşmeli; pastane işletmeleri, pazarlama araştırmaları
yaparak tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini doyurmaya yönelik ve güçlü rekabet edebilmek
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için, rakiplerinden farklı, mallar üretmeli; un fabrikaları ise, ihracata yönelmeli, ihraç için
özel un üretmeli ve pazarın ihtiyacı olan lüks un üretimlerine ağırlık vermelilerdir.
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ÂŞIK VE OZAN KAVRAMLARININ GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE
MÜZİKAL VE EDEBİ YÖNDEN TANIMLANMASI

Arş. Gör. Erdem ÖZDEMİR1
Öz
Türk müzik ve edebiyatının bilinen en eski sanatçı zümresini oluşturan ozanlar, zaman
içinde değişen koşullarla birlikte âşık ismini almış ve daha önce sorumluluk alanında olan
hekimlik ve din adamlığı gibi pek çok görevi yine zaman içinde ortaya çıkan karakterlere
devretmişlerdir. Günümüze gelindiğinde ozan ve âşık kavramları birbirinin yerine, tercihli ya
da birbirine karıştırılarak kullanılmaktadır. Yakın döneme kadar şairlere de ozan denmesi bu
kavram karışıklığını artıran bir unsur olmuştur. Ancak ozan ve âşık, müzisyenliği de
barındıran kavramlar olduğundan ve günümüzde bu saha içine çeşitli isimlerdeki yeni müzik
icracıları dâhil olduğundan, kime âşık, kime ozan, denmesi gerektiği hususunda belirsizlik
sürmektedir. Günümüzde Türk halk müziği temelli müzik icracılarına, bağlama çalabiliyor
olmaları halinde, ozan, halk ozanı, çağdaş halk ozanı gibi sıfatlar yakıştırılmakta ve bu
yapılırken çoğunlukla bilinçli davranılamamaktadır.
Çalışmada, yakın geçmişte ve günümüzde âşık olarak tanınan kimi sanatçıların
aslında, sınırlarını yine çalışma içinde müzikal hususları da göz önüne alarak çizmeye
çalıştığımız, ozanlık dairesi içinde oldukları sonucu aktarılmıştır. Bununla birlikte, ozan
ismiyle tanınan ya da kendisini ozan / halk ozanı olarak takdim eden kişilerin bir kısmının ise
aslında âşık oldukları hususunda tespitlerin yer aldığı çalışmada, şair, kalem şairi gibi sıfatlar
ve bu sıfatların ozanlık ve âşıklık ile ilişkisi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ozan, Âşık, Şair, Müzik, Kültür
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DEFINING THE ÂSIK AND OZAN CONSEPTS
IN A MUSICAL AND LITERATURE SENSE IN TODAY TURKEY
ABSTRACT
Ozanlar who constitude the oldest known artist class of Turkish Music and Literatüre,
over time took the name “Aşık” with chancing circumtances and they transfered the area of
past responsibility which has many duty like medicine and cloth to other characters which
emerged in time. Today, “ozan” and “aşık” concepts used rahter than the other, preferential or
by mixing with each other. Up to recent time being called to “ozan” to the poets has been a t
increasing elemen of the concept complexity. However as “ozan” and “aşık” being concepts
which contain also the musicianship with in itself and today as the new music performers
include in to this field with several names, suspenses about being called to whom “ozan”
whom “aşık” continuous. Music performers who have basis of the turkish folk music is
ascriped to quality like “ozan” , “halk ozan”, “çağdaş halk ozanı” and when doing this they
mostly behave ucconscious.
In this study, it is scrutinized that adjectives like poet, pencil poet and relationship
with “ozanlık”-“aşıklık” that ın the recent past and today some artist who known as “aşık” is
in “ozanlık” class which we are trying to drow the border according to the musical
points;.artist who known and present itself as “ozan” /halk ozanı are actually “aşık”.
Key Words: Ozan, Âşık, Poet, Music, Culture.

1. Ozanlığın Tarihçesi.
Günümüz Türkiye’sinde, profesyonel müzisyenlerin sınıflandırılmasında kullanılan
çeşitli sıfatlar, bu kişilerin yaptıkları sanatın içeriğini her zaman tam olarak yansıtmamaktadır.
Bunun nedenlerinden biri medyanın bilinçsiz yönlendirmeleridir. Ancak bu durum Türk halk
müziği (THM) sanatçılarından ziyade popüler müzikle ilgili isimlendirmeler için geçerlidir.
Her şarkı söyleyene sanatçı, her şiir okuyana şair, her türkü söyleyene ozan denmesi gibi
hususlar, kavram kargaşasına neden olmaktadır. Konu gereği, bir şekilde THM icrasında
bulunan kişilerin isimlendirilmesi hususunda yapılan bu araştırmada rastlanılan isimlerden
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bazılarına değinilmesi uygun görülmüş ve çalışmada bir de edebi karakterlerin
isimlendirilmesi konusunda da çeşitli öneriler getirilmiştir.
Ozan ve Âşık terimleri Türk kültürü içinde sırasıyla birbirlerinin yerine kullanılan,
kimi dönemlerde de beraber kullanılıp ancak farklı manaları ifade eden iki terimdir. Her iki
terim de çok uzun yıllardır kullanılıyor olsa da ozan sözcüğü, kullanım yaşı bakımından âşık
sözcüğüne göre çok daha eskidir. Mehmet Yardımcı, ozanlık ve âşıklığın ilişkisini “Ozan
yaratıcı, doğaçtan söyleyen, yetenekli, kıvrak zekâlı kişidir. Elindeki sazını yüreğinden kopan
özgün söyleyişlerle bütünleştirip binlerce yıl içinden yineleyip- gelişen- yayılıp sürekli
temsilciler yetiştirerek günümüze kadar ulaşmış ve hala varlığını bilinçle sürdürme erdemi
içindedir. Bu süreç içerisinde çeşitli sanat kolları oluşmuş, Türk halk şiiri gerek gelenek,
gerekse çeşitli etkiler altında birtakım kollara ayrılmıştır. İşte bu kollardan bir de ozanlık
geleneği de denilen âşıklık geleneğidir” sözleriyle ifade etmiştir (Yardımcı,

2012: 2).

Türklerde ozanlık kurumuyla ilgili yapılan çalışmalarda, genel olarak ifade edilen mana, farklı
Türk topluluklarında farklı isimler alan bu sanatkâr zümrenin, Türklerin ilk müzisyen ve şair
zümresi olduğudur. Türklerde ilk çağlarda topluluğun temsilcisi durumunda bulunan ve
hekimlik, büyücülük, müzisyenlik gibi işler yapan halk sanatçılarına Altay Türkleri kam,
Kırgızlar baskı, Yakutlar oyun, Oğuzlar ozan demişlerdir (Budak, 2006: 16). Eldeki kayıtlar
ozan kelimesinin Doğu Oğuzları sahasında XIV-XV. yüzyıllarda kopuzlu halk musikicisi
anlamında kullanıldığını göstermektedir (Gazimihal, 1975: 46 ). Başta Fuad Köprülü’nün
çalışmaları olmak üzere ozanların görev ve işlevleri ile ilgili bugüne kadar yapılan
çalışmaların çoğunda görülebileceği gibi ozanlar müzisyen ve şair olmanın yanında, halk
hekimi, din uygulayıcı ve savaş dönemi ordu mensubu kişiler olarak karşımıza çıkar. (Bkz.
Köprülü, 2004).

Ancak ozanlarla ilgili asıl algı şair müzisyen oldukları yönündedir.

Varlıkları, Türklere ait ilk yazılı kaynaklara kadar indirilen ozanlar, Türk tarihinin her
döneminde, bilhassa sanatsal faaliyetleriyle anılmaktadırlar. Âşık ifadesinin 13. yüzyılda
görülmeye başlaması ve ancak 16. yüzyıl itibarı ile yaygınlık kazanmasına rağmen, ozan
kelimesi hem Selçuklular hem de Osmanlılar dönemindeki kaynaklarda görülmektedir.
Köprülü’nün, “Ozan” başlıklı çalışmasında yaptığı bir alıntı ve yaptığı yorum şu şekildedir;
Yazıcıoğlu Ali Murad II. Devrinde yazdığı Selçuk Name’de, Anadolu Selçuk ordularında
ozanlar ve kopuzcular bulunduğunu zikrediyor. Selçuklu devri an’anesinin henüz Anadolu’da
çok canlı bulunduğu bir sırada eserini yazan müellifin bu açık ifadesi, ozanların ve
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kopuzcuların yalnız kendi zamanındaki Osmanlı ordusunda değil, hatta Selçuk ordusunda da
bulunduğunu göstermeye açık bir delildir (Köprülü, 2004: 132). Ancak ozan kelimesinin bu
dönemden itibaren anlam değişikliğine uğradığını yine Köprülü’nün çalışmalarından
anlamaktayız (Bkz, Köprülü, 2004).
Köprülü, ozanlarla ilgili bir çalışmasında XVIII. asrın meşhur şairi Sabit, ozan
kelimesini bir kasidesinin şu “ozanlık eyleme Sabit huzur-i asafda” mısraında gevezelik,
herze söyleyiş manasında kullanmaktadır (Köprülü, 2004: 133) bilgisini aktarmakta ve bu
vesileyle ozan kelimesinin anlam kaybı ile de olsa kullanılmaya devam ettiğini
göstermektedir. Aynı çalışmasında Köprülü, XIX. yy.da Anadolu’nun güney kısımlarında
çalgı işleriyle uğraşan çingenelere de ozan denmesinden ötürü, ozan kelimesinin hakaret
mahiyetinde kullanıldığını nakleder (Köprülü. 2004: 133 ). Bu açıklama da ozanlığın zaman
içinde diğer görevlerinden sıyrılıp, sadece şair - müzisyen bir grup olarak varlığını devam
ettirdiği yönündeki düşüncelerimizi destekler niteliktedir. Yine aynı çalışmasında Köprülü
“Esasen eski bir tasavvuf ıstılahı iken bir zamanlar Kalenderiler, Hayderiler, gibi serseri
dervişlere tarikatlarına da olan Abdal, Aptal kelimesi, daha sonra Anadolu’da bazı Çingene
zümrelerin veya Çingene olmadığı halde öyle sayılan bazı zümrelerin ismi olup kalmışsa,
Ozan kelimesinin çingene, çalgıcı manasında kullanılması da buna benzer bir semantik
tekâmül eseridir” (Köprülü, 2004: 133) açıklamasında bulunmuş, günümüz müzisyen
zümrelerinden abdalların tarihi serüveniyle ilgili önemli bir tespit yapmıştır.
Ozanların işlevlerinin işlendiği başka bir çalışmada yer alan, “Bilindiği gibi, Oğuz
Türklerinin başlangıçtan beri milli destanlarını çalıp söyleyen Oğuzname’nin yaratıcısı
ozanlardır. Dolayısıyla ordu, ozanların bulunduğu en önemli doğal ortamdı” (Başer, 2006:
12) ifadesi ozanların, bulundukları savaşlarda orduya moral verme ve zafer hikâyeleri
anlatarak ordunun azmini canlı tutma yanında, kültürel aktarım konusunda da eşsiz bir rol
oynadıklarını göstermektedir.
2.Ozanlığın İşlevsel Değişimi.
Ozan kelimesi, günümüzde yakın geçmişte bilindiği anlamıyla yani şiirlerini saz
eşliğinde söyleyen şair olarak kullanılmaktadır. Yani ozan isminin şiir yazma ya da âşıklık
geleneğindeki kullanımıyla şiir düzme işi yapan kişiye verilmesi her dönem kabul görmüştür.
Geçmişte şairler için ozan ifadesinin kullanılması buna örnek gösterilebilir. Ayrıca yine saz
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çalan kişilere de ozan denmesi sıkça rastlanan bir durumdur. Aslında bunun da nedeni, birden
fazla misyonu üzerinde taşıyan, fakat zaman içinde bu görevlerden bazılarını yine zaman
içinde ortaya çıkan karakterlere devreden bir kültürel yapının, devrettiği bu görevlerin
taşıyıcılarına yüklediği göreve uygun yeni isimler verilse de; bu yeni karakterlerin en başta
pek çok görevi üzerinde taşıyan ana unsurun ismini de yine beraberinde götürebilmeleridir.
Yani başlarda sağaltıcılık [=hekimlik], kamlık [=din adamlığı] şairlik ve müzisyenlik gibi
görevleri olan ozan, zaman içinde bunların her birini yeni karakterlere dağıtarak günümüze
sadece şair ve saz çalan müzisyen olarak gelebilmiştir.
Günümüzde ozan kelimesi, çalışmanın başında ifade ettiğimiz tarihsel süreçten
geçerek bu gün de ilk kullanıldığı sanatsal manada kullanılan kelimelerden biridir.
Günümüzdeki tezahürü şair, halk şairi, saz çalan kimse olarak algılanan ozan isminin,
bunların hepsini içinde barındırmakla beraber özel bir alan içinde ve âşıktan farklı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu alan da, günümüz halk kabullerinden hareketle, ilmi
yaklaşım sonucu belirlenmelidir.
3. Ozan mı Âşık mı?
Günümüz yazılı kaynaklarında ve halk arasında âşık ve ozan kelimesinin birbirinin
yerine geçecek şekilde kullanıldığı görülmektedir. Her iki terimin de günümüzde yaygın
olarak bilinmesiyle birlikte, görev bakımından ayrıldıkları hususi alan net olarak
belirlenmemiştir. Türk Dil Kurumu’na ait Büyük Türkçe Sözlükte, ozan kelimesinin karşılığı
olarak halk şairi verilmektedir (TDK, 2005: 1713). Ancak günümüzde bu kullanım
geçerliliğini kaybetmiş bulunmaktadır.
Âşık kelimesi ise, 15. yüzyıldan sonra, daha önce ozanın yaptığı işi yapan kişilere
verilen bir isim olmuştur. Bahsi geçen iş ise yine müzisyenlik ve şairlik temelli sanatsal ve
kültürel faaliyetlerdir. Günümüze gelindiğinde artık bu iki terimin faaliyet sahası ve işlevleri
bakımından ayrı değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. Çünkü bilhassa son yıllarda bu iki
terim hem birbirinin yerine ayrı ayrı kullanılmakta hem de, sağlayacağı prestij ve zamana has
popülarite için aynı kişiler tarafından seçenekli kullanılmaktadır.
Erman Artun, ozanlıktan âşıklığa geçişi kısaca “Türk kültürü, yeni yurt edinilen
Anadolu’da yeni bir küresel kimlik kazanıp şekillenirken edebiyat da yeniden yapılanmaya
başlamıştır. Milli öze bağlı epik şiirler yazan Ozanın yerini, İslami öze bağlı lirik şiirler
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yazan Âşık almıştır” (Artun, 2012: 1) sözleriyle özetlemiş; geçiş sürecindeki toplumsal ve
dini yapıya vurgu yapmıştır. Âşıklar yer aldıkları ilk kaynaklardan bugüne kadar yazılmış
eserlerde gezgin, müzisyen şairler olarak anılmaktadırlar. Bu tanım, ozanların genel tarifi ile
aynı olsa da yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere, aralarındaki şiirsel içerik dahi
farklıdır. Ancak biz günümüz koşullarında yaptığımız tasnifte, ozan ve âşıkların şiirleri
arasında bu tema farkını göz önünde bulundurmamaktayız. Bizim değerlendirmemizde âşıklık
için önemli olan kıstas günümüz ve yakın geçmişte belirlenmiş, âşıklık geleneğine dair
uygulamaların yerine getirilip getirilmemesi olmuştur. Bu gelenek unsurlarını âşık fasıllarına
katılma, askı indirme, lebdeğmez, muamma çözme, atışma/deyişme, doğaçlama şiir düzüp saz
eşliğinde okuma, gezgin olma, bir ustaya intisap etme olarak sıralayabiliriz. Bunların yanında,
çeşitli konularda hikâyeler anlatmayı, hece ve kısmen de aruz vezninin en zor şekillerinde
şiirler düzmeyi de sıralayabiliriz (Âşıklık geleneğindeki uygulamaların tamamı için bkz
ARTUN, 2001).
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda âşık, şair ve ozan kavramlarının kimi
hususiyetlere göre çeşitli ön adlar aldığını görmekteyiz. Saim Sakaoğlu, konu ile ilgili bir
çalışmasında çeşitli kaynaklardan derlediği terimleri âşık, saz şairi, ozan, halk ozanı, sazlı
ozan, halk şairi, Hak şairi, Hak aşığı, badeli âşık, meydan şairi, kalem şairi, çöğür şairi vs”
(Sakaoğlu, 1986: 17) olarak sıralamıştır. Görüldüğü üzere, zikredilen isimler, hemen hepsinin
ortak yönleri olmasına rağmen çok da özel olmayan kimi farklılıklarından dolayı değişik adlar
almıştır. Aynı çalışmada Sakaoğlu, konu ile ilgili tespitlerini; Bize göre, yukarıda
saydıklarımızda (âşık vb. isimler) arayacağımız vasıfları şöyle sırlamak gerekecektir:
a)

İrticalen söyleme kabiliyeti var mıdır?

b)

Saz çalmasını biliyor mu?

c)

Atışma yapabiliyor mu?

d)

Bade içtiğini iddia ediyor mu? (Sakaoğlu, 1986: 18) şeklinde ifade etmiştir.

Âşıklığa başlama konusunda eskiden beri çeşitli görüşler öne sürülmektedir ve
bunların başında rüya motifi gelir. Bu inanışa göre, rüyasında çeşitli manevi şahsiyetleri
görmek ve onların elinden bade denilen bir içecek ya da herhangi bir yiyecek almak, rüyayı
gören kişiye, rüyadan uyanınca saz çalma ve şiir yazma yetisi kazandırmaktadır. Pertev Nailli
Boratav bir çalışmasında bu konuyu şu şekilde dile getirmiştir: “En etkili âşıklar, hak âşıkları
6

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

ya da badeli âşıklar adını taşıyanlardır. Bunların -çoğu zaman ergenlik çağlarında düşlerinde (kimi zaman da uyanıkken) Pir (Hızır) elinden, ya da Pir'in kendilerine layık
gördüğü yârin elinden, bade, dolu içtiklerine inanılır. Bu bade, tinsel bir içkidir, olağanüstü
özellikleri vardır, insana şiir ile aşk yeteneklerini kazandırır; zaten bu iki erdem birbirinden
ayrı görülmediği içindir ki ozana âşık adı verilir” (Boratav 1968: 3).
Başından bu şekilde bir olay geçmiş bir aşığa bâdeli âşık denir. Bundan başka âşıklığa
yönelme sebepleri dünyevi ya da ilahi bir aşk, âşıklığa olan heves, doğuştan gelen yetenek vb.
sıralanabilir. Ancak bize göre, âşıklığa geçmedeki bu rüya motifi söylemi günümüzde hem
biraz abartılmakta hem de âşıkların prestijlerini arttırmak amacıyla sürdürülmektedir. Çünkü
âşıklar her ne kadar manevi yönleri güçlü ve dini inanca sahip kişiler olsalar da, bir insanın
gördüğü bir rüyanın akabinde hemen saz çalması ve şiir yazabilmesi / söyleyebilmesi
mümkün görünmemektedir. Ancak bizim kanaatimiz şudur ki; âşık ortamlarında ve âşıklık
hevesiyle yetişmiş bir kişinin rüyasında saz çaldığını, ya da ulu bir zatın kendisine saz çalması
için icazet verdiğini görmesi, rüyayı gören kişiyi etkileyerek, akabinde saz çalma hevesi
doğurabilir. Yani saz çalmaya başlayan herkes bunu bir kerede yapmaya başlamıştır ve zaman
içerisinde ilerletmiştir. Biz bunu kendi örneğimizden de bilmekteyiz. Umay Günay, konu ile
ilgili hazırladığı kitabında şu ifadeye yer vermiştir: Âşık biyografileri etrafında teşekkül eden
halk hikâyelerinde daima aynı şekilde ortaya çıkan rüyalar, âşık olacak kişinin zihnine
kaydedilmiş bir ilk örneğin (archetype) tekrarlanan şekilleridir. Bu tip rüyalar zihne ve ruha
işlenmiş platonik bir mefhuma bağlı olarak şairin gerçekleştirmek istediği bir mesaj taşırlar
(Günay, 2011: 127). Özellikle alıntıdaki son cümle, âşıklığa başlayacak olan kişinin, bu
husustaki düşünce ve istek yoğunluğunun, kendisini bu rüya vakasına çekmesiyle ilgili, bizim
yukarıda sarf ettiğimiz ifadeleri destekler niteliktedir. Âşıklık geleneğinde zaman içinde
meydana gelen değişiklikler bununla sınırlı değil elbette. Erzurum’dan aldığı göçlerle âşıklık
geleneğinin de sürdürülmeye çalışıldığı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konu ile ilgili araştırma
yapan Türker Eroğlu, tespitlerini şöyle dile getirmiştir: Âşıklık geleneğinin asli unsurlarından
biri olan usta-çırak ilişkisinde âşıklıkta bir mesafe kat eden çırağa ustası geleneğin töresine
göre mahlas vermekte, böylece çırak tek başına çalıp söyleme yetkisine erişmiş olmaktadır.
Bir pirin elinden bade içtikten sonra pirin âşığa mahlasını vermesi, geleneğin asli unsurudur.
Kocaeli Gebze'deki âşıklar kahvesinde bade içerek bir pirden veya ustadan mahlas alan yeni
bir âşığa tanık olmadık. Günümüzde çırağın mahlas alması artık usta- çırak ilişkisinden
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geçmemekte, " ticari kaygılarla kasetçilerin önerileri" (5) öne çıkmaktadır. ( Turhan, 1992:
148)
Günümüz âşıkları, kendi sıfatlarını artık her ne kadar âşık olarak bilip bu sıfatı
benimsemişlerse de, kendilerini takdim ederken âşık ile birlikte ozan, halk ozanı ifadelerini
de kullanabilmektedirler. Pek çoğunun yanlarında taşıdıkları kartvizitlerinde ya âşık ismiyle
beraber ya da tek başına halk ozanı ifadesi yer almaktadır. Bu konudaki kavram kargaşasının
sebeplerinden bir tanesi de budur. Bursa Yıldırım Belediyesinin düzenlediği Geleneksel
Âşıklar Bayramı’nda görüşme imkânı bulduğumuz Ercişli Âşık Ahmet Poyrazoğlu da, bu
konuyla ilgili konuşmamızda âşıklığın ozanlığı kapsadığını ancak ozanın âşıklığı
kapsamadığını, bunların da âşıklık geleneği içindeki çeşitli uygulamaların yapılıp
yapılmadığına göre belirlenebileceğini nakletmiştir. (Poyrazoğlu, mülakat, 7 Temmuz 2012
Bursa).
“Erzurum Âşıklık Geleneği” adlı kitabında Metin Özarslan, Âşık Erol Ergani ile
yaptığı görüşmeden, konu ile ilgili şu bilgiye yer vermiştir; Âşıkların kendilerini
adlandırmada ozan / halk ozanı sıfatlarını tercih edip kullanmalarının diğer bir sebebi de,
okumuş ve aydınların; basın ve medyada âşıkları ozan kelimesiyle isimlendirmeleridir.
erzurumda

“Ozanlar Çayevi” âşık kahvehanesi işleten Erol Ergani’nin görüşleri ilgi

çekicidir: aslında bizim âşıklar olarak kendimize halk ozanı dememizin sebebi şudur. Mesela
bizi radyoya, televizyona programlara çağırıyorlar, festivallere gidiyoruz davetli olarak.
Buralarda hep halk ozanı filan oğlu filan diye anons ediyorlar. Buralarda hocalarla,
yazarlarla tanışıyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz bize hep halk ozanı, ozan diye hitap
ediyorlar. Âşık olsun, ozan olsun, halk ozanı olsun bizim için hepsi birdir aynıdır. Ama
dediğim gibi okumuş kesim bizi ozan olarak benimsemiş, biz de o şekilde halk ozanı ya da
ozan olmuşuz. İşin doğrusu bu ozan şeyi yeni. Sümmani, ozan Sümmani değil, aşık Sümmani
idi, işin doğrusu bu (Aydın (Ergani) 1996) (Özarslan, 2001: 54–55)
Bugünün kıstasları ile değerlendirildiğinde, bu iki terim birbirinden ayrılmıyor gibi
görünse de, bilimsel bir tasnif yaparak iki kavramı birbirinden işlev bakımından ayırmak
mümkündür. Bu tasnif işini yaparken her iki terimin sözlük ve kitabi anlamlarının
karşılaştırılmasının yanı sıra, hem halk arasındaki algı hem de ilmi bakış açısıyla sergilenecek
bir yaklaşım da dikkate alınmalıdır.
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Âşıklar, bulundukları yörelerin hem şairi hem müzisyeni olarak önemli bir yere
sahiptirler. Bilhassa Kuzey Doğu Anadolu illerinde önemli bir gelenek olarak sürdürülen
âşıklık, günümüzde de geçmişten gelen kimi uygulamaları bünyesinde barındırmaktadır.
Âşıklar şiir düzmeyi ve saz çalmayı ustalarından yahut katıldıkları meclislerdeki usta
âşıklardan öğrenirler. Geleneğin verdiği tek ad âşıktır ne halk şairidir, ne halk ozanıdır. Ozan
geçmişte işlevini tamamlamış ve süreç içinde dönüşüme uğramıştır. Günümüzde kullanılan
ozan lafzı ya da bu lafzı kullananlar geçmişte Türk kültüründe yer alan ozandan habersiz
olunmasından ve popülarite gibi birtakım akımların, siyasî dalgalanmaların yansımasından
kaynaklanmaktadır.
Âşıklık geleneği, Türk müzik folklorunda başka bir kültürel geleneğin barındırmadığı
özel uygulamalar taşımaktadır. Bu uygulamaların tarihi derinliği net olarak bilinmemekle
birlikte, geleneğin sürdürüldüğü özellikle Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yüz yılı aşkın bir
süredir var olduğunu, hem Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmaya başlanan derleme
çalışmalarından hem de günümüzde yaşayan ya da yakın zamana kadar yaşamış o yöre
insanlarının anlattıklarından öğrenmekteyiz. Geleneğin bugünkü ve yakın geçmişteki
temsilcileri olan âşıklar da ustalarından aldıkları bilgileri aktararak bu saptamayı
kesinleştirmektedirler.
Yakın geçmişe kadar tamamı sürdürülen bu uygulamaların artık birçoğunun
uygulanmadığı görülmektedir. Ancak yine de geleneğe mensubiyeti belirleyici temel
nitelikteki kimi uygulamalar geçerliliğini korumaktadır.
Bu uygulamalar artık günümüz âşıklarını tasdik eden önemli kıstaslar haline gelmiştir.
Çünkü Türkiye’de saz çalıp türkü okuyan herkese âşık denilebilmektedir. Bu isimlendirme
elbette ki halk tarafından ve özellikle de âşıklık geleneğinin yaygın olduğu bölgelerde
yapılmaktadır. Bunun yanında profesyonel olarak Türk halk müziğiyle ilgilenen ve saz çalan
bazı müzisyenler de kendi isimlerinin başına âşık sıfatını koymaktadırlar. Buradan
anlaşılacağı üzere, âşık teriminin kullanımındaki karışıklığı iki ayrı nedene bağlamış
bulunmaktayız. Bunlardan biri (özellikle günümüzde) kendini âşık olarak tanıtanlar diğeri ise
(özellikle daha eski sanatçılar için) gerçekte âşıklığın gereklerini yerine getirmeyerek halk
arasında âşık olarak tanınanlardır.
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Yukarıda yaptığımız tanımlamada âşık isminin gerçekte kimler için kullanıldığı ve
kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre de işlev olarak, bu tanımlamanın ve
belirtilen uygulamaların tamamen dışında kalanların âşık olarak nitelendirilemeyeceğini
söylenebilir.
4. Günümüzde Âşıklar ve Diğer Müzisyen Karakterler.
Günümüz Türkiye’sinde sanatçılık kavramı, işlevi ve haiz olunması gereken yetkinlik
seviyesi bakımından çokça tartışılan konulardan biridir ve âşıklar her ne kadar asli olarak
sanatçı olsalar da medyatik olmadıkları için bu tartışmaların içinde yer almazlar. Âşıkların
günümüz Türkiye’si içindeki sanatsal pozisyonları, yukarıda da değindiğimiz geleneğe has ve
gelenek dışındaki sanat zümrelerinde olmayan çeşitli özellikleri nedeniyle özel ve
müstesnadır.
Âşıklar müzik icracılığı anlamında zaman içinde gerilemiştir. Bunun nedeni de
özellikle son asırda müzikte profesyonelliğin gelişmeye başlamasıdır. Çünkü Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu’nun kurulması ve profesyonel koroların oluşturulması sonucu
Türkiye’de bir sanatçı artışı yaşanmıştır. TRT’nin kurulduğu dönemde, Türkiye’nin her
yerinden müziğe yeteneği olan kişiler, korolara katılmak amacıyla başvurular yapmış ve
çeşitli sınavlarla hem eğitim hem de icra için kadrolara alınmışlardır. Bu ve benzeri
gelişmeler özellikle bulundukları yörelerde âşıkları yegâne sanatçı olmaktan çıkarıp sahaya
yeni karakterler kazandırmakla beraber bu sanatın zayıflama sürecine girmesine neden
olmuştur. Çünkü bu süreçte Türk halk müziğinde hem vokal hem de çalgısal icra konularında
verilen derslerle ilerleme kaydedilmiş, özellikle çalgısal icrada virtiozite seviyesi
yakalanmaya başlanmıştır. Önce radyo sonra da televizyonun yaygınlaşmasıyla insanlar icra
edilen her tür müziği dinleme şansı bulmuş, müzikal beğenilerini geliştirmişlerdir. Bu durum
Türk halk müziğinin geliştirilebilmesi için önemli bir adım olmuş ise de âşıklar ve âşıklık
geleneği bu gelişmeden olumsuz yönde etkilenmiştir. Çünkü âşıklar müzik bilgilerini sadece
çırağı oldukları âşıklar ile katıldıkları fasıllar yoluyla almışlar ve zaman içerisinde kendi
yetenekleri nispetinde geliştirebilmişlerdir.
Âşıklık geleneğinde müziğin ve sazın aslında ikinci planda olduğu gerçeğini de göz
önünde bulundurursak, âşıkların müzik bilgi ve becerilerinin edebi yönlerine göre daha az
geliştiğini söylemek yanlış olmaz. Bu fark, Türkiye’de müzik sahası geliştikçe daha da
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açılmış ve âşıklar müzikal manada günün gerisinde kalmışlardır. Fakat şunu belirtmeliyiz ki;
âşıkların amacı usta müzisyen olmak veya ameli ya da nazari olarak müzik sahasında
yetkinliğe kavuşmak değildir. Ancak, müzik ve şiir icracılığını bünyelerinde barındıran kişiler
olduğundan âşıkların bulundukları bölgelerin müzikal yönelimine katkı sağlayan insanlar
olduğu da, göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.
Sistemli müzik eğitim çalışmalarına tabi olan kişiler artık toplumun müzisyenliğini
yapmaya başlamış, âşıklar ise yine kendilerine has özellikleriyle aranan insanlar olmuşlardır.
Biz bu tespiti özellikle âşıklık geleneğinin yaygın olduğu bölgeleri göz önünde bulundurarak
yapmaktayız. Çok yakın tarihimizde özellikle âşıklık geleneğinin yaygın olduğu bu
bölgelerde, âşıkların katılmadığı bir düğün ya da, bir ramazan eğlencesi düşünülemezdi. Köy
köy, kasaba kasaba dolaşan âşıklar gittiği yerde köyün ileri gelenleri tarafından ağırlanır ve
iaşeleri bu kişiler tarafından karşılanırdı. Âşıklık geleneğinin devam ettirildiği illerden biri
olan Artvin’de yaşamış büyüklerimiz, bize âşıkların evlerine ziyarete geldiklerini ve özel
günlerde ve gecelerde, günler boyunca süren destanlar, hikâyeler anlattıklarını ve türküler
söylediklerini nakletmişlerdir. Günümüze gelindiğinde ise bilhassa Türk halk müziği icracılığı
anlamında, sanatçılar ayrı bir yerde, âşıklar ayrı bir yerde durmaktadır.
Üzerinde çalıştığımız konu, günümüz sanat anlayışı çerçevesinde gelişen ve
gelenekten izler taşıyan ya da taşıdığı öne sürülen yeni sanatsal akımlar ve bu akımlar
içindeki karakterlerin kendilerini ait gördükleri sanatsal zümre veya zümrelerin sınır ve
normlarının belirlenmesi için önemlidir. Günümüz Türkiye’sinde bilhassa profesyonel müzik
alanında çok çeşitli isimlendirme yapılabilmektedir. Bunları şarkıcı, türkücü, popçu, rockçı,
sanatçı, âşık, ozan, halk ozanı, halk aşığı, hak aşığı vb. gibi sıralayabilir hatta arttırabiliriz. Bu
isimlendirmelerin bir kısmını halk belirlemekte bir kısmını da sanatçı kendi isminin başına
koymaktadır. Sanatçı bunu yaparken de yaptığı işin mahiyetinin, aldığı ismin temsil ettiği
gelenekle örtüşüp örtüşmediğine bakmayabilmektedir. Bu konuda sanatçıyı suçlamak da
yersizdir. Çünkü ülkemizde özellikle müzik alanındaki bu karakterlerin görev ve sorumluluk
tanımı net ifadelerle belirlenmiş değildir. Bu belirsizliğe neden olan öğelerden biri, geçmiş
dönemlerde yapılmış isimlendirmelerin günümüze kadar gelmesidir. Bu çalışmada her ne
kadar bugünün algı ve hissedişlerinden temellenen isimlendirmeler ele alınıyor olsa da, konu
edilen terimlerin çok eski dönemlerden bu yana belirli bir kültürel daire içinde kullanılıyor
olması, bugün isimlendirme sorunu yaratabilmektedir.
11

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Örneğin Âşık Veysel, usta bir şair olmasının yanında, şiirlerini saz çalarak söyleyen
bir sanatkârdır. Âşıklık geleneğinin yaygın olduğu bir il olan Sivas’ta dünyaya gelen Veysel,
şiir düzmedeki yeteneği ile küçük yaşta dikkat çekmiş ve olumsuz yaşam koşullarının da
etkisiyle bu yönünü geliştirmiştir.
Âşık Veysel, Konya Âşıklar Bayramına katılmış ve bu alanda ödüller almış elbette ona
bu ödülleri ve beğeniyi kazandıran unsur, insanı ve sevgiyi merkezine oturttuğu şiirlerindeki
eşsiz mana derinliğidir. Gerek şiirlerinin nicelik ve nitelik bakımından zengin olması gerekse
işlediği konularla insanları duygusal manada adeta zapt etmesi Âşık Veysel’i dönemimin ve
kendisinden sonraki dönemlerin vazgeçilmez bir kaynağı haline getirmiştir. Yukarıda da
değindiğimiz gibi, saz çalıp türkü söylüyor olması, üstelik de kendi eserleri ile bir repertuar
oluşturmuş olması dönemin isimlendirmelerinin de etkisiyle Veysel’in Âşık sıfatıyla
tanınmasını sağlamıştır. Ancak belirttiğimiz âşıklık geleneği uygulamalarının pek çoğunu
Veysel’de görememekteyiz. Şunu belirtmeliyiz ki âşıklık uygulamalarını yerine getirmek ve
bu yaşam tarzını benimsemek kişisel beceri ve kabiliyetlere sahip olmayı gerektirdiği gibi, bir
tercih meselesidir. Yani âşıklık bir meslektir ve her meslek gibi çeşitli uygulama ve normlara
sahiptir ve elbette tercih, ön şarttır.
Âşık Veysel’in bu durum içindeki pozisyonuna bakıldığında, günümüze kadar bu saha
ile ilgilenmiş bilim adamlarının ve bizim tanımlamasını yapıp, çerçevesini çizdiğimiz âşıklık
geleneğinin bir parçası olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu tespit her ne kadar tartışılır yahut
kabul edilebilir de olsa, bu Âşık Veysel’i âşık olarak anmamızı değiştirmeyecektir. Israrla
söylediğimiz üzere âşıklık bir tercihtir ve Âşık Veysel’in geleneği temsil etme anlamında
kapsamın dışında olduğunu söylemek bir tenzil-i rütbe anlamı taşımamaktadır.
Bu manada ismini zikredebileceğimiz diğer bir usta sanatçı ise Âşık Mahzuni Şerif’tir.
Mahzuni Şerif de Veysel gibi, Türk müzik folkloruna sayısız eser kazandırmış ve bilhassa
bulunduğu dönemin toplumsal ve siyasi koşullarını en güzel ifadelerle eleştirmiş bir ozandır.
Tüm Türk halkı tarafından sevilmiş ve her kesimden insanın beğenisini kazanmış bir sanatçı
olan Mahzuni Şerif, âşık ismiyle tanınsa da, yukarıda değindiğimiz gelenek uygulamalarının
hemen hiçbirini yerine getirmemiştir. Mahzuni Şerif, Lebdeğmez, askı indirme, deyişmeler
yapma ve hikâye anlatıcılığı gibi uygulamalar yerine, sözü ve müziği kendisine ait olan Türkü
formundaki eserleri seslendirmeyi tercih etmiş ve bu sahada çok başarı kazanmıştır.
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Âşıklığın sadece yetenek nispetinde olmayıp tercih edilerek de benimsenen bir sanat
dalı oluşuna örnek olarak da Mahzuni Şerif’den bahsedilebilir. Genellikle âşık
uygulamalarının hiçbirini yerine getirmemekle beraber Mahzuni Şerif, İbrahim Tatlıses’in
sunduğu TV programında, beraber konuk olarak katıldıkları Âşık Murat Çobanoğlu ile
doğaçlama bir deyişme yapmıştır. Ayağını kendi açtığı ve müziğini kendi belirlediği deyişme
karşılıklı dörder dörtlük söylenmesiyle sona ermiştir. Âşık Mahzuni, bu deyişmede
Çobanoğlu ile karşılıklı doğaçlama şiir söyleyebilmiş ve bu deyişme halen beğeniyle
izlenmektedir. Âşık sıfatıyla tanıdığımız Mahzuni Şerif, eserlerinde kendisinden ozan olarak
da bahsetmektedir. 1987 yılında Güvercin Müzik Şirketinden çıkan “Ben Alevi Olamam ki”
adlı albümündeki “Affetmem Seni” adlı türküsünün son kıtasında;
Ben bir millet ozanıyım
Her derdini sezeniyim
Hayvan değil Mahzuni’yim
Affetmem seni seni yar ( Mahzuni, 1987), sözlerine yer vermiştir. Bu şiirden âşığın
kendisini ozan olarak da gördüğü hatta âşık ile ozan sözcükleri arasında bir fark gözetmediği
sonucu da çıkmaktadır.
Âşık Veysel ve Âşık Mahzuni Şerif örnekleri konunun bu kısmının ifade edilmesinde
yeterlidir. Günümüzde ise belirlenen kıstasları taşımayıp âşık ismini kullananlar ya konunun
mahiyetini bilmediklerinden ya da âşık isminin yaygın ve prestijli oluşundan faydalanmak
istediklerinden bu yola başvurmaktadırlar. Elbette bilim insanları, sadece sınıflandırma ve
tespit makamında bulunduğundan, kimseye bu isimlerin kullanılış şekilleri ve hataları ile ilgili
hesap sorma niyeti taşımamalıdır.
5. Ozan ve Şair.
Yukarıda değinilen her iki örnek ismi ozan olarak görmekteyiz ve bu örnekler
çoğaltılabilir. Günümüzde ozan sözcüğü hem şair hem de genellikle türkü icra eden ve
bilhassa üreticilik vasfına sahip sanatkârlara verilmektedir. İfade ettiğimiz gibi, Türk halkı,
sırtında saz gördüğü herkese ya da saz çalıp türkü söyleyene ozan ya da âşık demeyi
alışkanlık haline getirmiştir. Âşıklık geleneği içindeki özelliklere değinmiştik; fakat bugün
ozan ismini alabilmek için de birtakım özelliklere sahip olmak gerekmektedir ki bizce
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bunların başında üretken olmak ve halkın geneline hitap eden ürünler ortaya koymak
gelmektedir. Bu tanım genellikle şiir ve müziğin paralel olduğu bir üreticiliği işaret
etmektedir ve şiirden kastedilen halk şiiridir.
Halk şiiri dendiğinde, konu ve şekil itibarı ile belirlenen bir şiir türü anlaşılmaktadır.
Bu tarife göre Türklerin çok eski dönemlerinden bugüne kadar kullanılmaya devam edilen
hece veznine bağlı çeşitli şekillerdeki şiirler halk şiiri olarak kabul edilmektedir. Türk
milletinin, bu karışık ve dağınık tarihi içinde ilk günden bu güne daima tekâmül eden, fakat
mahiyetini değiştirmeyen müşterek milli geleneğe bağlı bir edebiyatı vardır. Bu edebiyatın
mahsulleri Tanzimat hareketi ve Cumhuriyetten sonra “Halk Edebiyatı” genel başlığı altında
değerlendirilmeye başlanmıştır ( Günay, 1986: 1). Bu edebiyatın önemli unsurlarından biri
de, ozanlar ve âşıklar tarafından üretilip tarih boyunca aktarılan halk şiiridir.
Günümüze gelindiğinde toplumun sosyal ve kültürel yaşam anlayışı, sanatsal beğeni
ve hissedişi gelişmiş, şiire karşı olan ilgi ve istekleri artık âşıklarla birlikte kalem şairleri
tarafından da karşılanmaya başlanmıştır. Şairler halk şiiri şekillerini kullanarak, şiir yazarak
bu anlamda dönemin siyasi kadrolarından destek de görmüşlerdir. “Ziya Gökalp'in
kurumlaştırdığı ve Atatürk’ün kimi revizyon ve düzenlemelerle tatbik ettiği Halka Doğru
Hareketi, halk kültürünü öne çıkaran birçok faaliyetin yanında âşık edebiyatının da yeni
isimler ve ürünlerle güçlenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu eğilim modern şairlerin hece
veznini kullanarak Beş Hececiler gibi ekoller oluşturmalarına kadar uzanmıştır” (Oğuz 2006:
183). Burada şairlerin özellikle Türkiye’nin batı bölgelerindeki kültürel gelişmeleri daha
yakından takip ederek, edebi anlamda günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve
yönlendirmeler yapabilecek ürünler ortaya koyabiliyor olmalarının önemi büyüktür. Modern
şiirin, yapı bakımından halk şiirinin normlarından kopmamış olmasına karşın şiirlerin
konuları, imge ve seçilen kelimeler günümüz sanat algısı içinde halkın beğenisine daha uygun
olabildiği için bugün şiir dendiğinde insanların aklına âşıklarla birlikte hatta daha da önce
şairler gelmektedir.
Bu durumu yaratan nedenlerin başında yukarıda bahsi geçen şairlerin genellikle
İstanbul ve Ankara gibi nüfus yoğunluğu ve sosyokültürel hareketlilik açısından önemli ve
ulusal basın-yayın kuruluşlarının bulunduğu büyük şehirlerde yaşıyor olmalarıdır. Bu fark, bu
şehirlerde yaşayan şairlere eserlerini basıp yayınlama, görsel ve işitsel medya aracılığıyla
geniş kitlelere ulaştırma imkânı sağlamaktadır. Çağımızda internet üzerinden yürütülebilen
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tanıtım ve sunum faaliyetleri sayesinde her üretici, ilgili kitleye ulaşabiliyor olsa da, radyo ve
televizyonlar aracılığıyla yapılan tanıtım faaliyetleri bu anlamda önceliğini korumaktadır.
Kalem şairi terimi şairleri, âşıklardan yani aynı döneme has ifadesiyle saz şairlerinden
ayırmak için kullanılmış bir ifadedir. İrticalen söyleyemeyen, belki saz da çalamayan şairler
(Sakaoğlu, 1986: 18) olarak tanımlanan kalem şairleri, bu özellikleriyle günümüz şairlerinden
farklı bir zümre değildir. Saz şairi terimi ise, muhtevası ve gereklilikleri bakımından âşıklığı
kuşatamamaktadır. Saz çalan şair manasını verir ki âşıklar saz çalmak ve şiir
yazmak/söylemek yanında çeşitli uygulamaları da yerine getiren kişilerdir. Bu nedenle her iki
terimin de günümüzde geçerliliği olmadığı gibi halkın algısında şairlere ozan denmesi de
geçerli bir tanımlama değildir.
Halk şiiri normlarını kendi ifadeleriyle birleştirip yüksek tanınırlığa sahip olmuş
şairlere Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, Necip Fazıl KISAKÜREK, Sabahattin ALİ’yi örnek
verebiliriz. Bu şairler kendi yazı ve şiirlerinde kendilerini şair olarak isimlendirmiş, dahası
halk da onları şair olarak tanımıştır. Bu şairler için ozan ifadesi kullanılması her ne kadar
yanlış olmayacaksa da yakın geçmişte ve günümüzde artık bu ifadenin bahsettiğimiz manada
bir geçerliliği olmadığını belirtmiştik.
Ozan ve âşık terimlerinin kullanımına bir standart getirebilmek için, bu karakterlerin
faaliyet sahasındaki yeni karakterleri de incelemek gerekmektedir. THM’nin icra ortamlarının
artarak gelişmesi ile ilgili yukarıda verdiğimiz bilgilerde bahsettiğimiz icracılar bunlardan
biridir. Günümüzde kendi eserleriyle olmasa bile saz çalarak ya da saz çalıp türkü söyleyerek
sanat icra eden kişiler genel manada sanatçı veya icracı olarak anılsalar da ozan ismini de
alabilmektedirler. Hatta şu husus açıktır ki, şiir yazan bir kişi müzikle alakası olmaması
halinde ozan olarak tanımlanmamaktadır. Dahası günümüzde kendisini ozan olarak tanıtan ve
halk tarafından da ozan olarak isimlendirilen sanatçıların çoğu, sanatlarını bağlama çalarak
icra etmektedirler. Halk nazarında bağlama çalan herkese ozan deme eğilimi bile vardır.
Konuyu detaylarıyla takip eden dinleyiciler ise hem şairlik ve bestecilik yönü olan hem de
türkü icra eden sanatçıları ozan olarak kabul ederler. Buna örnek olarak Neşet Ertaş, Musa
Eroğlu, Kâzım Birlik verilebilir.
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Sonuç.
Ozan, âşık ve şair kavramlarının genel manada incelenip işlevlerine dayalı bir tasnifin
yapıldığı bu çalışmada, bu sanatçı karakterler arasındaki görev dağılımı ve sahip olunması
gereken hususiyetler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•

Saz çalmak âşık olabilmenin şartlarından biri olduğu gibi ozanlığın da önemli

bir kıstasıdır. İkisinin arasındaki farkı ise âşıklığın geleneksel uygulamalarını yerine getirip
getirmemek olarak ifade edebiliriz. Yakın geçmişte ve günümüzde bahsi geçen bu
uygulamalar, saz çalma, doğaçlama şiir düzme, deyişmelere katılma, dudakdeğmez tarzında
şiir düzme, âşık havalarının bir kısmını bilme, muamma çözme ve bu uygulamaların
sergilendiği özellikle de âşık bayram ve şenlikleri gibi etkinliklerde bulunmadır.
•

Bu çerçeveden bakıldığında âşıklar, şiir yazma, saz çalma ve türkü söyleme

özellikleriyle ozanlığın faaliyet sahasını da kuşatmaktadırlar. Ancak ozanlar âşıklık
geleneğinin her uygulamasını yerine getirmedikleri için âşık sayılmamaktadırlar.
•

Ozan ismi, günümüzde artık sadece şair teriminin karşılığı olarak değil,

özellikle bağlama çalarak türkü icra eden ve üreticilik vasfına sahip olan sanatkârlara verilen
bir isim olarak kabul edilmektedir. Halkın genel algısı bu yöndedir. Bu üreticilik müzik ve söz
yazmayı kapsamaktadır. Ancak bu tanımla çerçevesini belirlediğimiz ozan karakterinin nitelik
ve nicelik olarak şair gibi şiir yazması beklenmemekle birlikte, bu başarıyı gösteren ozanlar
geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır.
•

Eserlerini saz veya herhangi bir çalgı çalmaksızın icra eden tüm şiir müellifleri

şiirlerini, zaman içinde düşünerek mi yoksa anlık irticali olarak mı meydana getirdiği ve de
hangi ölçüyle yazdığı dikkate alınmaksızın şair olarak adlandırılmalıdır.
•

İşleve dayalı bu görev tanımı, bugüne kadar âşık olarak tanıdığımız ancak

gelenek uygulamaları bakımından âşık olmayan sanatkârların isimlerinin başından âşık
sıfatını kaldırmayı gerektirmiyorsa da, bundan sonraki nesiller için yapılacak isimlendirmede
bu bilgiler göz önünde bulundurulabilir.
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11 EYLÜL 2001 TERÖR SALDIRILARININ AMERİKAN GÜVENLİK
BÜROKRASİSİNE ETKİLERİ

Hüsamettin İNAÇ♣

Fatih AKTAŞ♣♣

Öz
Bir ülkenin güvenlik bürokrasisi o ülkenin iç ve dış emniyetini sağlamakla
görevlendirilmiş kurumların tamamından oluşur. Bu kurumların faaliyet alanları öylesine
geniştir ki iç güvenlikten dış güvenliğe, istihbarattan hukuka, ekonomiden uluslararası
ilişkilere çok geniş bir yelpazede faaliyet icra ederler. Bu kurumların etkinliği görev
alanlarında cereyan eden olaylar karşısındaki cevap verebilirlik düzeyleriyle ölçülür. Bir
başka ifadeyle bürokratik yapı içerisinde faaliyet gösteren bir kamu kurumunun başarısı o
kurumun faaliyet alanı ile ilgili sorunlara cevap verebilirlik düzeyi ile doğru orantılıdır.
Bürokratik sistemin cevap verebilirlik düzeyinin ölçülmesindeki en önemli kıstaslardan bir
tanesi, o bürokratik yapıya dışarıdan yapılan bir müdahalenin sonucunda ölçülebilir. Öyle ki
11 Eylül terör saldırıları Amerikan güvenlik bürokrasisine yapılan bir dış müdahaledir. Bu
dış müdahale sonucundaki Amerikan güvenlik bürokrasisin cevap verebilirlik düzeyi de
ortadadır. Bu makalenin amacı 11 Eylül terör saldırıları sonucunda Amerikan güvenlik
bürokrasisindeki değişimi ve dönüşümü incelemek, Amerikan güvenlik kurumlarında ne gibi
değişiklerin gerçekleştiğini belirleyerek 11 Eylül terör saldırılarının Amerikan güvenlik
bürokrasisine olan etkilerini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Terör, Terörizm, güvenlik bürokrasisi, 11 Eylül terör saldırıları,
kurumsal dönüşüm
THE INFLUENCE OF 9/11 2001 TERORIST ATTACKS OVER THE AMERICAN
BUREAUCRACY OF SECURITY
Abstract
A security bureaucracy of any given country consist of the institutions established to provide
the internal and external security with broader perspective. These institutions have so large
scope of activity that they cover the relations among the internal security, external security,
security intelligence, law, economy and international relations. The influence of these
institutions can be measured by the level of their responsiveness againts what is going on in
their field of activity. An intervention made by external factors can be very important
parameter to measure the responsiveness level of this bureaucratic body. In this context, 9/11
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husamettininac@yahoo.com
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terorist attacks were any kind of external ntervention directed to American bureaucracy of
security. The responsiveness level of American bureaucracy of security is apparent against
9/11 events as an external intervention. The aim of this article is to analyse the influence of
9/11 terorist attacks over the American bureaucracy of security by determining the
institutional transformation of this bureaucratic body.
Key words: Terror, Terrorizm, security bureaucracy, 9/11 terrorist attacks,
institutional transformation
1. GİRİŞ
Bir ülkenin güvenlik bürokrasisi o ülkenin iç ve dış emniyetini sağlamakla
görevlendirilmiş kurumların tamamından oluşur. Bu kurumların faaliyet alanları öylesine
geniştir ki iç güvenlikten dış güvenliğe, istihbarattan hukuka, ekonomiden uluslararası
ilişkilere çok geniş bir yelpazede faaliyet icra ederler. Bu kurumların etkinliği görev
alanlarında cereyan eden olaylar karşısındaki cevap verebilirlik düzeyleriyle ölçülür. Bir
başka ifadeyle bürokratik yapı içerisinde faaliyet gösteren bir kamu kurumunun başarısı o
kurumun faaliyet alanı ile ilgili sorunlara cevap verebilirlik düzeyi ile doğru orantılıdır.
Bürokratik sistemin cevap verebilirlik düzeyinin ölçülmesindeki en önemli kıstaslardan bir
tanesi, o bürokratik yapıya dışarıdan yapılan bir müdahalenin sonucunda ölçülebilir. Öyle ki
11 Eylül terör saldırıları Amerikan güvenlik bürokrasisine yapılan bir dış müdahaledir. Bu
dış müdahale sonucundaki Amerikan güvenlik bürokrasisin cevap verebilirlik düzeyi de
ortadadır.
Bürokratik yapı içerisinde faaliyet alanında başarısız, yeterli cevap verebilirlik
düzeyine sahip olmayan, literatürdeki yaygın kullanımıyla etkinliği ve verimliliği tartışılır
olan devlet kurumları devlet eliyle ya lağvedilerek yerine yenisi kurulur ya bir takım
reformlarla dönüştürülerek tekrar cevap verebilir hale getirilirler ya da sisteme sistemin daha
güçlü bir hale gelmesi için tamamen yeni birimler eklenir. Bu bağlamda 11 Eylül terör
saldırıları sonucunda da Amerikan güvenlik bürokrasisinde terör saldırıların önlenmesine
yönelik olarak örgütsel bir problem olması nedeniyle böyle bir dönüşüme gidilmiş ve kongre
tarafından çıkarılan bir takım yasalar, komşu ülkelerle güvenlik konusunda imzalanan bir
takım uluslararası anlaşmalar ile bürokratik kurumlar yeniden yapılandırılmış hatta bazıları
lağv edilerek yerine yeni güvenlik birimleri güvenlik bürokrasisine dahil edilmiş, sisteme yeni
birimler eklenmiştir.
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Bu makalenin amacı 11 Eylül terör saldırıları sonucunda Amerikan güvenlik
bürokrasisindeki değişimi ve dönüşümü incelemek, Amerikan güvenlik kurumlarında ne gibi
değişiklerin gerçekleştiğini belirleyerek 11 Eylül terör saldırılarının Amerikan güvenlik
bürokrasisine olan etkilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, birinci bölümde terör ve
terörizm konusu derinlemesine incelenerek, 11 Eylül terör eylemlerinin amerikan toplumuna
etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde 11 Eylül Terör saldırıları sonucunda
ABD’ inde gerçekleştirilen yapısal ve hukuki reformlar incelenecek ayrıca ABD’nin
komşuları olan Kanada ve Meksika ile 11 Eylül Terör saldırıları sonucunda güvenlik
konusunda yaptığı anlaşmalara değinilecek, üçüncü ve son bölümde ise gerçekleştirilen bu
yapısal ve hukuki reform hareketlerinin Amerikan güvenlik bürokrasisine olan etkileri tespit
edilmeye çalışılarak sonuca gidilecektir.
2. Kavramsal Çerçeve: Terör ve Terörizm
Literatürde birçok terör tanımı olmasına rağmen üzerinde uzlaşılmış bir terör tanımı
bulunmamaktadır. Schmid ve Jorgman adlı yazarlar da 190 adet terör tanımı yayınlamışlardır.
Bu yayınlanan tanımlarda geçen önemli vurgular: Olay ve Güç % 83.5, Siyasi İçerik % 65,
Endişe ve Sindirme % 51, Psikolojik Etki % 41.5 dir1. Terör kavramının Türkçe’deki karşılığı
“dehşet”tir. Tabi terör kavramı beraberinde; “korkutma yıldırma” ve “tedhiş”i de beraberinde
getirmektedir. Terör sözcüğü kelimenin etimolojik kökeninden de anlaşılacağı gibi korkutma
esaslı bir fiildir. Lâtince kökenli “terrere” sözcüğü, korkudan titretmek, dehşete düşürmek
anlamına gelmektedir2. Bununla birlikte Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisinde terör;
Bir gücü bir iktidarı zorla kabul ettirmek amacıyla sistemli bir biçimde şiddet kullanma,
yıldırma, tehdit olarak tanımlanırken3, Terörizm kavramı ilk defa Fransız İhtilali sırasında
Jakobenler tarafından siyasal ve sosyal eylemlerini tanımlamak üzere olumlu anlamda
kullanılmıştır. Daha sonra bugün algıladığımız olumsuz eylemleri kapsayan anlamı
yüklenmiştir.4 Bu terim Fransız devriminin başlangıç yıllarında Fransız devrimci devlet adamı
Maximilen Robespierre’nin 1785 -1794 Terör Devrinde ortaya çıkmıştır.5

1

Faruk Örgün, Uluslararası Terör, 1. Baskı, Okumuş Adam Yayınları, Ankara, 2000, s. 14
Doğu Ergil, Türkiye’de Terör ve Şiddet, I. Baskı, Çağ Yayınları, Ankara, 1980, s. 1
3
Büyük Larousse, C:19, s. 621
4
Server Tanilli, Dünyayı Değiştiren On Yıl, Fransız Devrimi Üstüne (1789-1799), Say Yayınları,
2
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Terör kavramından daha kapsamlı bir içeriğe sahip olan terörizm kavramını
Öztürk: Siyasal nitelikli amaçlara ulaşmak için kullanılan ve psikolojik yani ağır basan bir
savaş biçimi; siyasal süreci etkilemeyi amaçlayan şiddet eylemleri, olarak tanımlarken.6
Arıboğan terörizmin sistematik yönüne atıfta bulunarak, “Terörizm siyasal sonuçlara ulaşmak
için hükümetlere karşı korku yaratarak, hükümetlerin davranış ve tutumlarını değiştirmek
düşüncesiyle şiddetin sistematik olarak kullanılmasıdır.”7 şeklinde bir tanımlamaya gitmiştir.
Bal' a göre "teröristlerin öncelikli amacı siyasi iradenin, hükümetlerin ve halkın moralini ve
güvenini sarsarak siyasi ve sosyal çöküntü için daha savunmasız hale getirmektir". Yine Bal'a
göre teröristlerin ikinci önemli amacı ise "devletleri baskıcılığa iterek anayasalarını inkara,
insan hakları ile ilgili katı sınırlamalar getirmeye, devlet gücü önündeki anayasal sınırlamaları
kaldırmaya ve böylece paramilitary veya polis devleti olmaya itmektir. Bu gerçekleştiğinde
ise teröristler bu yeni ortamda kendilerini daha iyi meşrulaştırabilecek ve halkın desteğini
kazanabileceklerdir."8
Hükümetlerin davranış ve tutumlarında değişiklik yaptırmaya yönelik kullanılan
bu sistematik şiddet, doğrudan güvenlik bürokrasisi eliyle engellenmeye ve bertaraf edilmeye
çalışılır. Yukarıdaki tanımda sözü edilen sistematik şiddeti güvenlik bürokrasisinin tespit
edebilirliği, caydırabilirliği ve önleyebilirliği onun cevap verebilirliğini dolayısıyla başarısını
gösterir. Nitekim 11 Eylül terör saldırıları sırasındaki ve sonrasındaki Amerikan güvenlik
bürokrasisinin cevap verebilirliği hem Amerikan kamuoyunda hem kongrede ciddi
tartışmalara neden olmuş bunun sonucunda da Amerikan güvenlik bürokrasisinde yapısal ve
işlevsel bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Ankara, 1990, s. 118.
Vamık D. Volkan, Kanbağı, Etnik Gururdan Etnik Teröre, 1. Basım, Bağlam Yayınları, İstanbul,
1999, s. 182.
6
Osman Metin Öztürk, “Avrupa ve Ortadoğu Ülkelerinin Terör Karşısındaki Konumları”, Doğu
Anadolu Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, 17-19 Aralık 1998, Yayına Hazırlayanlar: İhsan Acargöz,
Memduh Yağmur, Çağlayan Yayınları, İzmir, 1999, s. 377.
7
Deniz Ülke Arıboğan, Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Der Yayınları, İstanbul, 1997, s.
240.
8
İdris Bal, Güvenlik Kıskacında Türkiye, Lalezar Kitabevi, Ankara, 2009, s.9.
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3. 11 Eylül Terör Saldırıları
11 Eylül terör saldırıları bir taraftan hedef grup üzerinde korku ümitsizlik ve yıkım
atmosferi oluşturma9, psikolojik sonuçlarının fiziksel sonuçlarından ölçüsüz şekilde büyük
olması10, esnek olması, ulusaşan ağa sahip olması, modern teknolojiyi kullanabilmesi, kendi
içindeki grupları arasında asgari irtibat kurabilmesi11 ve eylemin hunharca olması gibi
terörizmin en belirgin niteliklerini içerisinde barındırırken diğer taraftan da terörizmin
unsurları olan: örgüt unsuru ve şiddet unsurunu da çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur.
Amerikan toplumu bu saldırılardan oldukça fazla etkilenmiş gerçektende 11 Eylül terör
saldırıları Amerikan toplumu üzerinde tam anlamıyla korku, ümitsizlik ve yıkım atmosferi
oluşturmuş, saldırının psikolojik sonuçları fiziksel sonuçlarından ölçüsüz bir şekilde büyük
olmuştur. Bunun yanında Caşın'a göre 11 Eylül terör saldırılarının Amerikan toplumuna olan
en önemli psikolojik etkisi sadece korku değildir; " Saldırılar sonrasında ortaya çıkan korku
ve kaygı, o güne değin ağırlıklı olarak bireyselci, kamu çıkarıyla fazla ilgilenmeyen
Amerikalılarda ciddi ölçüde bir milliyetçilik ve ulusal dayanışma duygusu da yaratmıştır.12"
Bunun yanında " İkiz Kulelere ve Pentagona çarpan uçaklar , ABD'nin 1990'ların ortalarından
itibaren tanımlamaya çalıştığı, ama bir türlü tam olarak somutlaştıramadığı, yeni tehdit
biçimlerini, başka bir ifadeyle başat güç olarak kalmasını meşru kılacak gerekçeleri, tüm
boyutlarıyla gözler önüne serdiğinden, küresel siyasetin yeniden şekillenişi açısından
gerçekten de bir miladı sembolize temektedir."13
Bu duruma paralel olarak 11 eylül terör saldırılarından iki ay sonra “ulusa sesleniş”
konuşmasında George. W. Bush “Teröre karşı küresel savaş”ın Amerikan Ulusunun tarih
boyunca karşılaştığı hiçbir tehdide benzemediğini ilan etmiştir. Başka bir konuşmasında yine
George W. Bush konuyu bir adım daha ileriye götürerek “ABD’nin yalnızca kendi ulusal
güvenliğini değil, aynı zamanda medeniyetin güvenliğini tesis etmeye çalıştığını” söylüyordu
“Bu savaş dünyanın savaşı, Bu, medeniyetin savaşı” diyordu.14 Amerikan başkanı tarafınca
9

www.emniyet.gov.tr.teror.html\ (5.12.2004)
www.teror.gen.tr/ turkce-teror_nedir.index.html.\ (3.12.2004)
11
Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Milenyum yayınları, İstanbul, 2007, s. 338.
12
Mesut Hakkı Caşın, Uluslararası Terörizm, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008, s. 378.
13
Çağrı Erhan, " Soğuk Savaş Sonrası ABD'nin Güvenlik Algılamaları", Edt: Refet Yinanç, Hakan Taşdemir,
Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, s, 56.
14
Evren Balta Paker, Küresel Güvenlik Kompleksi, Uluslararası Siyaset ve Güvenlik, İletişim Yayınları, 1.
Baskı, 2012, s. 18.
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söylenmiş bu söz gerçektende saldırının sonuçlarının ne kadar büyük olduğunun ve toplumu
ne kadar derinden etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak literatürde
11 Eylül terör saldırılarının yukarıda sözü edildiği kadar önemli olmadığını benimseyen
görüşlere de rastlamak mümkündür. Örneğin 2007' de Londra' da basılan ve 2008'de Türkçeye
çevrilen Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm isimli kitabında Eric Hobsbawm 11 Eylül
Terör saldırılarında New York'taki hayatın en fazla bir kaç saat kesintiye uğradığını, normal
sivil hizmetlerin kısa sürede ve etkili bir şekilde yeniden rayına oturtulduğunu15 iddia
etmektedir.
Ne var ki 11 Eylül terör saldırıları aynı zamanda terörizmin en belirgin özelliklerinden
olan: örgütlü bir yapı eliyle gerçekleşmesi ve bir amacının olması, terörist eylemi
meşrulaştıracak bir senaryosu olması16, mali desteğinin olması, propaganda ile doğması
propaganda ile gelişmesi ve bizatihi kendisinin propaganda aracı olması17 gibi özellikleri de
yukarıda sözünü ettiğimiz niteliklerle birlikte taşımaktadır. Bu durum saldırıların önemini bir
kez daha ortaya koymaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki propaganda karşı propagandayı da
beraberinde getirir. Bunun bir sonucu olarak Caşın'ın da belirttiği gibi Amerikan yönetiminin
bilinçli

politikalarının

da

etkisiyle

Amerikan

toplumunda

Amerikalılık

duygusu

güçlendirilmiş, " trajik olaylar duygusal ve milliyetçi söylemler ile beslenmiş ve toplumda
ulusal bilinç güçlendirilmeye çalışılmıştır.18 Bu politikaların topluma yansıması "nefret suçları
ve yükselen ırkçı faaliyetler, iş yerlerine yönelik saldırılar" ile kendini göstermiştir. 11 Eylül
sonrasında Amerikan toplumu içerisinde yaşayan korunmaya muhtaç yabancılar aleyhinde
önyargılar artmıştır.19 "11 Eylül Terör saldırıları sonrasında çok sayıda camii, Müslüman
okulu ve sosyal tesisi kundaklanmıştır. Binlerce kişinin de ırkçı nedenlerle işlerini
kaybettikleri de bilinmektedir.20
Ayrıca 11 Eylül terör saldırıları yukarıda belirten özelliklerden farklı olarak düzenli
olmama, devlet dışı olma ve sıra dışı yöntemleri tercih etme gibi özellikleri de içerisinde
15

Eric Hobsbawm, Küreselleşme, Demokrasi Ve Terörizm, Çev: Osman Akınbay, Agora Kitaplığı Yayınları,
İstanbul, 2008, s. 165.
16
Kemal Akmaral, Anti Teröristin El Kitabı, Bilgi Karınca Yayınları, İstanbul, 2004,s.29
17
Akmaral, a.g. e. , s.29.
18
Caşın, a.g. e. , s.378.
19 Raquel Freitas, " Human Security and Refugee Protection After September 11: A Reassessment" Refuge,
Vol:20, Number:4, s. 41.
20
Caşın, a.g. e. , s.379.
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barındırmaktadır. Terörist eylemler her hangi bir politik amaç uğruna yapılmadıkları oranda,
yönetici elitlerin iddiasına göre, teröristlerin temel hedefi sadece acı ve elem yaratmak, özgür
ve uygar olandan intikam almaktır. George W. Bush 11 Eylül terör saldırılarının hemen
ertesinde yaptığı bir konuşmasında bu durumu açıkça şöyle ifade ediyordu: “ Düşmanlarımız
pek çok kaynağa sahip ve inanılmaz merhametsizler. Saklanıyor ve pusu kuruyorlar ve
özgürlüğü hedef alıyorlar. Amerika’nın temsil ettiklerine dayanamıyorlar. Bizim bu kadar
harika ve özgür bir ülke olduğumuzu bilmek onları son derece rahatsız ediyor olmalı. Bizim
ülkemizde her türlü din serbestçe yaşanabiliyor, kadınlar özgür, çocukların eğitim hakkı var.
Bu onlara çok ağır geliyor olmalı. Ama biz böyle yapmaya devam edeceğiz, çünkü Amerika
bütün bunlar demek.”21
Terörizmin doğasında olan bu unsurlar, nitelikler ve özellikler aynı zamanda güvenlik
açığının da birer nedenidir. Güvenlik açığı ancak ve ancak etkili politikalar uygulanarak
giderilebilir. Etkili politikalar halk üzerinde bir taraftan konuya olan duyarlılığı artırırken bir
taraftan da güvenlik açığını azaltırlar. Etkili politika yapımında en önemli yollardan birisi de
rasyonel seçimdir. Bir politikanın etkili olup olmadığı onun rasyonel bir seçim olup
olmadığıyla doğrudan alakalıdır.22ABD 11 Eylül saldırıları sonrası güvenlik açığını kapatmak
maksadıyla 11 Eylül öncesine nazaran ülke güvenliği ile ilgili çıkaracağı yasalarda daha
rasyonel seçimler yapmaya gayret göstermiş (tabi bu yasaların rasyonel olup olmadığı ya da
ne kadar rasyonel olduğu ayrı bir araştırmanın konusunu teşkil etmektedir), “Önleyici Savaş
Doktrini”

benimsenerek

saldırı

tehdidinin

ortaya

çıkmasını

engelleme

anlayışı

benimsenmiştir. Kimi kaynaklarda “Bush Doktrini” olarak da adlandırılan bu anlayış saldırı
nereden gelecekse, daha saldırı gelmeden bir diğer ifadeyle saldırı başlamadan ya da rakibe
saldırı imkanı vermeden oradaki terör organizasyonunu imha etmeyi meşru saymaktadır.23
Doktrin bu yönüyle pro-aktif tek taraflı operasyonların da yolunu açmıştır.24 Tek taraflı

21

Paker, a. g. e, s. 109. 110. 111.
Donald Green And Ian Shapıro, Pathologies of Rational Choice Teory: A Critique of Applications in
Political Sciences, New Haven And London, Yale University Press, 1994, s.13.
23
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Amos N. Guiora, “Anticipatory Self-Defence and International Law
A Re-Evaluation” Journal of Conflict & Security Law (2008), Vol. 0 No. 0, 1–22, Raphael Van Steenberghe,
“Self-Defence in Response to Attacks by Non-state Actors in the Light of Recent State Practice: A Step
Forward?” Leiden Journal of International Law, 23 (2010), pp. 183–208, Tomasz Iwanek, “The 2003
Invasion of Iraq: How the System Failed” Journal of Conflict & Security Law (2010), Vol. 15 No. 1, 89–116
24
Tayyar Arı, Liderler, Kanaat Önderleri ve Kamuoyunun Gözünden Yükselen Güç, Türkiye ABD
İlişkileri ve Ortadoğu, MKM Yayıncılık, Bursa, 2010, s. 61.
22
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operasyonların yolunun açılmasında 1368 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararı da önemli bir rol oynamıştır. 12 Eylül 2001'de verilen kararla terör saldırıları şiddetle
kınanmış, saldırılara karşı "gerekli tüm adımların derhal atılması gerektiği" vurgulanmıştır.
Üsti kapalı olarak askeri güç kullanımını destekleyen bu karar ABD'ni cesaretlendirmiştir.25
Rohan Gunarta'ya göre 11 Eylül'e kadar terörle mücadele stratejisi olarak saldırı olduktan
sonra müdahaleyi öngören "balıkçı (fisherman)" metodu yerine 11 Eylülden sonra "avcı
(hunter)" metoduna geçilerek istihbarata dayalı olarak terörist hücrelerin önceden tespiti ve
vurulmasına yönelik bir strateji benimsenmiştir.26 Burada gözden kaçırılmaması gereken
nokta 11 Eylülden sonra artık askeri gücün diplomasinin temel aracı olacağı hususudur.
Bu anlayışın ilk adımı olarak saldırılardan sadece 20 gün sonra " 1 Ekim 2001' de "
Milli Güvenlik Giriş Çıkış Kayıt sistemi yürürlüğe konulmuş ve söz konusu sistemin bir
gereği olarak Arap ve Müslüman ülkelerin vatandaşları ABD'ye girişte fişlenerek fotoğrafları
çekilmeye ve parmak izleri alınmaya başlanmıştır. Fişleme işlemleri çerçevesinde Göçmen ve
Vatandaşlık Dairesi (INS) bürolarına parmak izi ve fotoğraf vermek üzere giden çok sayıda
Müslüman tutuklanmıştır. Tutuklamalarda gerekçe olarak bu kişilerin vize sürelerinin dolduğu
ya da arandıkları öne sürülmüştür.27" Hemen akabinde 26 Ocak 2001’de ‘USA PATRIOT
ACT’ adlı yasa kongreden geçirilmiştir.
3.1. 11 Eylül Sonrası Yapısal ve Hukuki Reformlar
11 Eylül saldırılarını önlemede başarısız olan Amerikan güvenlik bürokrasisini
yeniden yapılandırmak maksadıyla sırasıyla 2001’de The USA Patriot Act, The USA
Homeland Security Act 2002’de ve 2004’de U.S. Intelligence Reform and Terrorism
Prevention Act isimli yasalar çıkartılmış ve sözü edilen güvenlik bürokrasisinin yeniden
yapılandırılması hukuki bir temele oturtulmuştur. Yukarıda ismi geçen üç önemli yasa bir
taraftan Amerikan güvenlik birimlerine 11 Eylül terör saldırıları öncesine göre “Bush
Doktrini” kapsamında daha geniş yetkiler verirken diğer taraftan da onlara daha iyi bir bütçe,
daha fazla personel sayısı ve daha iyi ve yeni teknolojileri kullanabilme imkanı sağlamıştır.
Bu üç önemli yasa ile Amerikan güvenlik birimlerine verilen yetkiler ve sağlanan imkanlar
25

Michael Byers, "Terrorism, the Use of Force and International Law after 11 September", International
Relations, Vol 16(2):156.
26
Aktaran; Yılmaz, a. g. e., s. 340.
27
Caşın, a.g. e. , s.379 - 380.
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aynı zamanda 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerikan güvenlik bürokrasisinde yapılan
yapısal ve hukuki reformları oluşturmaktadır.
2001’de kongre de yapılan yoğun tartışmalar neticesinde çıkartılan The USA Patriot
Act ile: Bir taraftan güvenlik kuvvetlerine terörizmle ilişkili olup olmadığına bakılmaksızın
şüphelileri izleme ve araştırma, gizli dinlemeler yapma, e mail içeriklerini kontrol etme,
internet izlemeleri yapma ve yabancı öğrenci vizelerini araştırma ve kontrol etme28 yetkisi
verilirken diğer taraftan da polis ve diğer terörle mücadele birimlerine ( "Counter Terorism
Centre" gibi) kendi aralarında bilgi paylaşımı yetkisi sağlanmıştır.29 Güvenlik birimleri
arasındaki bilgi paylaşımının kolaylaştırılması güvenlik zaaflarının giderilmesi açısından
oldukça önemli bir konudur. Etkin bir bilgi paylaşımı ile istihbar edilen küçük bilgiler dahi
paylaşılarak büyük resme hem daha kolay hem de daha kısa sürede ulaşılabilir. Buna paralel
olarak bu yasanın ana prensibi; Tüm ulusal güvenlik birimlerinin bilgi toplaması ve
paylaşımını yasal ve hukuka uygun bir zemine oturtmaktır.30Böylelikle güvenlik
bürokrasisinin kaygan olmayan bir zeminde hareket edebilmesi, kanunun da gücünü arkasına
alarak daha etkin bir istihbarat edinme sistemi geliştirmesi hedeflenmiştir.
Bu yasanın hemen akabinde 2002 yılında “The Home Land Security Act” isimli yasa
çıkarılmıştır. Bu yasanın gerçekleştirilebilmiş en önemli hedeflerinden birisi; 11 Eylül terör
saldırılarını önleyemeyen güvenlik birimleri ve sınır koruma teşkilatının ( güvenlik
bürokrasisi) yeniden yapılandırılmasının bir parçası olan “Home Land Security”
departmanının kurulması olmuştur.31 Yeni kurulan bu departman güvenlik bürokrasisinde faal
olarak hizmet vermekte olan 22 ayrı güvenlik biriminin birleşiminden oluşmakta ve 170.000
Federal çalışana sahiptir. Federal Hükümetin "Department of Defence" den sonra, son altmış
yıl içerisinde kurulan en büyük ve en karmaşık örgütlenmesidir.32 Bu durum Amerikan
28

David Domke, Erıca S. Graham, Kevin Coe, Sue Lockett John, Ted Coopmen, "Going Public as Political
Strategy: The Bush Administration, an Echoing Press, and Passage of the Patriot Act", Political
Communication, 23:3, 2006, s.291.
29
Hector Ramon Ramirez, “U.S. Security and Border Protection Policy Before and After 9/11:A Policy Impact
Assessment”, Politics & Polıcy, June, 2009, s.587 -588”86
30
Ramirez. a.g.e, s.588. Bu konuda ayrıca Bkz. Paul T. Jaeger, John Carlo Bertot, Charles R. McClure, "The
İmpact of the USA Patriot Act on Collection and Analysis of Personal İnformation under the Foreign
Intelligence Surveillance Act", Government Information Quarterly 20, 2003, s. 295–314
31
Ramirez, a.g.e. , s.588.
32
Mark A . Abramson, Douglas A. Brook, Cynthia L. King, "Civil Service Reform as National Security: The
Homeland Security Act of 2002", Public Administration Review , May June, 2007, s. 399.
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güvenlik bürokrasinde görülen örgütsel bir problemin, bir eksikliğin giderilmesine yönelik
olarak görülen gerekliliğin somutlaşmış bir ifadesidir. Daha önce de belirtildiği gibi
Bürokratik yapı içerisinde faaliyet alanında başarısız, yeterli cevap verebilirlik düzeyine sahip
olmayan, literatürdeki yaygın kullanımıyla etkinliği verimliliği tartışılır olan devlet kurumları
devlet eliyle ya lağvedilirek yerine yenisi kurulur ya bir takım reformlarla dönüştürülerek
tekrar cevap verebilir hale getirilirler ya da sisteme sistemin daha güçlü bir hale gelmesi için
tamamen yeni birimler eklenir. Bu yeni kurulan departmanı da bu kapsamda değerlendirmek
gerekir.
Yeni kurulan bu departmanın görevlerini inceleyecek olursak yasanın yeni departmana
aşağıdaki görevleri verdiğini görürüz ki bu görevler bize aynı zamanda daha önceki güvenlik
açıklarının hangi konu başlıkları içerisinde aranması gerektiğini de gösterecektir. Terörist
atakları önlemek, Terör saldırıları karşısında savunmasızlığı azaltmak bir başka ifadeyle
savunmayı güçlendirmek, içerideki terör saldırılarının etkilerini minimize etmek,33 illegal
uyuşturucu kaçakçılığı ile teröristlerin bağlantısın kesmek.34 bu departmanın en önemli
görevleridir. Görüldüğü üzere Amerikan politik karar vericilerinin eksikliğini hissettikleri
konular (Güvenlik açıkları) üç ana başlıkta toplanıyor. Bunlardan en önemlisi ve dikkate
değer olanı en sonuncusu olarak değerlendirilebilir. Öyle ki bu sonuncu görev ile yeni kurulan
departmana sadece terör saldırını önleme görevi verilmiyor aynı zamanda saldırı sonrasında
da bu departmanın görevi devam ediyor. Yani görev alanı sadece saldırıları önlemekle
sınırlandırılmıyor saldırı sonrası etkilerle ilgili de görev verilerek görev alanı genişletiliyor.
Ayrıca bu departmanın konumuz açısından bir başka önemi de kurulmasından yaklaşık
bir yıl sonra 1 Mart 2003’ten itibaren ana birimlerinde yapılan değişikliklerin olmasıdır. Yani
yine bir eksiklik tespit edilmiş, bürokrasi de yetersizliği ya da eksikliği görülen birim yeniden
yapılandırılır prensibi çerçevesinde departman dört ana birime bölünmüştür. Aşağıda
belirtilen bu dört ana birim bize aynı zamanda bu departmanın fonksiyonlarını da anlamamıza
yardımcı olacaktır.

33

Ramirez, a.g.e. , s.589.
Donald P. Moynihan, "Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda", An
International Journal of Policy, Administration, and Institutions , Vol. 18, No. 2, April 2005, s.181.
34
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*Sınır Güvenliği ve Sınır Taşımacılığı Güvenliği birimi ( Border and Transportation Security)
*Acil Durum Hazırlığı ve Cevap Verme ( Emergency Preparedness)
*Bilim ve Teknoloji (Science and Tech)
*Bilgi Analiz ( İnformation Analys)35
Güvenlik bürokrasisine dâhil edilen bu departmanın görevlerine paralel olarak
fonksiyonlarının da oldukça kapsamlı olduğunu rahatlıkla değerlendirilebilir. Yukarıda
belirtilen dört ana birimi ile faaliyetlerini sürdürecek bu yeni güvenlik birimi sınır
güvenliğinden acil durum hazırlığına, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip
etmekten bilgi toplama ve bu toplanan bilginin analizini yapmaya kadar varan geniş bir
yelpazede görev icra edecektir.
11 Eylül terör saldırılarıyla bağlantılı olarak, güvenlik bürokrasisini yeniden
yapılandırmaya yönelik bir başka yasa da G. W. Bush tarafından onaylanan 2004 yılında
onaylanan “US İntelligence Reform and Terorism Prevension Act” tır. Adından da
anlaşılacağı gibi yasa istihbarat reformu ve terörizmi önleme ile ilgilidir. Yine bu yasanın
çıkartılmasında ki temel amaç da daha önce sözü edilen yasalar gibi güvenlik açıklarını
kapatmak ve güvenlik bürokrasisini yeniden düzenlemektir. Bu yasa iki temel işleve sahiptir
ve bir taraftan Amerikan terörle mücadele merkezini yeniden biçimlendirirken diğer taraftan
da Ulusal istihbarat yönetiminin sorumluluğu onbeş ayrı istihbarat acentasına verilerek
istihbarat örgütü yeniden biçimlendirilmektedir. Ayrıca yine bu yasa ile bütçeden istihbarat
ödeneklerine ayrılan pay artmakta ve istihbarat birimlerine daha fazla kadro hakkı
verilmektedir.36
Bundan önce bahsedilen yasaların hepsi Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenlik
bürokrasisini yeniden yapılandırmak ve güvenlik açığını kapatmaya yönelik olarak kendi
içerisinde yaptığı düzenlemelerdir. Ayrıca hemen belirtmek gerekir ki yapılan bu
düzenlemeler 1947 Ulusal Güvenlik Belgesi’nden bu yana yapılan en önemli değişiklikler
olarak öngörülmekte “ en iyi savunmanın saldırı olduğunun farkında olarak, ABD’nin yurt
güvenliğini olası bir saldırıya karşı güçlendiriyoruz” şeklinde nitelendirilmektedir.37 Lakin
35

Ramirez. A.g. e s. 591. Bu konuda ayrıca Bkz. Moynihan, a. g. e, s. 181.
Ramirez. A.g. e. s.591.
37
Paker, a. g. e, s. 113.
36
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güvenlik açığını kapatmaya yönelik olarak yapılan uluslararası anlaşmalar da mevcuttur. Bir
taraftan içeride seri politik, hukuki ve organizasyonel düzenlemeler yapılırken diğer taraftan
da Meksika ve Kanada hükümetleri ile de karşılıklı anlaşmalar imzalanmış, küresel güvenlik
politikasında değişime gidilmiştir. " 11 Eylül saldırıları, Amerikanın devasa askeri üstünlüğü
temelinde yeni bir uluslararası düzen yaratmanın mümkün olduğu inancından hareketle yeni
bir dış politika inşa etmeyi ve uygulamayı olası kılmıştır"38 Bunun bir sonucu olarak
AGSP’nın bir an önce hayata geçirilmesini kendi güvenlik stratejileri açısından daha fazla
önemsemeye başlamıştır."39 Gerekli diplomatik adımların ivedilikle atılmaya başlamıştır.
Sözü edilen anlaşmaların ve küresel güvenlik politikasında yaşanan değişimin de Amerikan
güvenlik bürokrasisine bir takım etkileri olmuştur.
11 Eylül terör saldırıları sonucunda Amerika Kanada ve Amerika Meksika arasında
imzalanan ve Amerikan güvenlik bürokrasisini etkileyen en önemli anlaşmalar 12 Aralık
2001'de Amerika Kanada "Smart Border Declaration" ve 22 Mart 2002'de Amerika ve
Meksika arasında imzalanan Border Partnership" anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalardaki temel
amaç Amerikan sınırlarını güvence altına almak ve her türlü illegal sınır geçişini ( kaçakçılık,
uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, terör amaçlı geçişler vb.) engellemektir. Amerika ve Kanada
arasında yapılan anlaşmaya göre; " Vize politikaları yeniden incelenecek ve ortak biyo kimlik
sistemine geçilecek, Kanada güvenlik güçleri Amerikan Terör Saldırılarını Önleme
Timlerinde unsur bulunduracak (Gerektiğinde Müşterek Harekat İcra edecek), Ortak entegre
sınır güvenlik güçleri genişletilecek, Göçmenlikle ilgili güvenlik görevlisi sayısı
artırılacaktır."40 ayrıca müşterek yolcu bilgi sistemi daha iyi bir seviyeye getirilecektir.41
Amerika ile Meksika arasında yapılan anlaşma ise " İnsanların ve Ticaret
mallarının dolaşım güvenliği, sınırlardaki Savunma sisteminin güvenliği, Müşterek yolcu
bilgi sistemi ve değişimi mekanizması, NAFTA seyahatlerinin kolaylaştırılması, sınır
güvenliği konusundaki daha önceki taahhütlerin yeniden gözden geçirilmesi ve iki ülke
arasındaki vize politikası gibi konulara odaklanmıştır." Anlaşma sonrasında güvenlik
38

Narcis Serra, Demokratikleşme Sürecinde Ordu, Çev: Şahika Tokel, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.
261.
39
Gülnur Aybet, “Atlantik Ötesi Güvenlik Toplumu ve Türkiye”, Foreign Policy, Ocak Şubat 2005, s. 27–29;
40
Deborah Waller Meyers " Does “Smarter” Lead to Safer? An Assessment of the US Border-Accords with
Canada and Mexico" International Migration, Vol. 41 (4) 2003, s. 8.
41
Meyers, a.g. e. s. 19.
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konusunda ortak çalışma gurupları ve özel tim birilikleri kurulmuştur. NAFTA seyahatlerinin
kolaylaştırılmasına yönelik olarak ve sınır geçişlerinde elektronik istihbarat paylaşımı
amacıyla "Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection programme" (SENTRI)
sistemi uygulamaya konulmuştur. Bununda ötesinde Meksika " Advance Passenger
Information System" (APIS) 42 adı altında bir elektronik istihbarat paylaşımı sistemini devreye
sokmuştur.
Her iki ülke ile yapılan anlaşmaların odaklandığı başlıklardan da anlaşılacağı gibi 11
Eylül terör saldırıları sonrasında Amerikan güvenlik sistemindeki iç düzenlemelerde olduğu
gibi, uluslararası anlaşmalarında Amerikan güvenlik bürokrasisine bir takım etkileri olmuştur.
Ayrıca 11 Eylül Terör saldırıları sonrası yapılan uluslararası anlaşmalar sadece Amerikan
güvenlik bürokrasisini etkilememiş aynı zamanda ABD'nin anlaşma yaptığı ülkelerinde
güvenlik bürokrasisini etkilemiştir.
3.2. 11 Eylül Terör Saldırıları Sonrası Amerikan Güvenlik Bürokrasisi
11 Eylül terör saldırıları sonrası yapılan değişiklikleri anlayabilmek için hali hazırdaki
Amerikan güvenlik bürokrasisinin durumunu kavramak gerekir. Mevcut sistemden kısaca
bahsetmek gerekirse; Sistemin temelleri ikinci dünya savaşından hemen sonra ulusal güvenlik
mekanizmasını yeniden yapılandırma kapsamında 1947 'de Kongre tarafından kabul edilen
Ulusal Güvenlik Yasası ile atılmıştır. Amerikan güvenlik bürokrasisi; ABD Başkanı ve Elit
Tabaka,

Ulusal Güvenlik Konseyi ( 1947 yılında kabul edilen Ulusal Güvenlik yasası

kapsamında

kurulmuştur

ve

güvenlik

konusunda

başkana

danışmanlık

hizmeti

sağlamaktadır), ABD Kongresi, Dışişleri Bakanlığı, Diğer Kurumlar ( Beyaz Saray Bütçe
Ofisi, Hazine Bakanlığı vb) ve Amerikan İstihbarat Toplumundan (CIA, Savunma Bakanlığı
İstihbarat Teşkilleri, Diğer Bakanlıkların İstihbarat Teşkilleri) oluşur.43 "Savunma Bakanlığı
İstihbarat Teşkilleri arasında DIA44, NSA45, NGA46, NRO47 ile Kara, Deniz, Hava ve Deniz
Piyade Kuvvetleri İstihbarat Teşkilleri bulunmaktadır. Savunma Bakanlığı içerisinde Kuvvet
42

Meyers, a.g. e. s. 19-20.
Bu konuda Ayrıntılı Bilgi için Bkz. Sait Yılmaz, Ulusal Savunma, Strateji, Teknoloji, Savaş, Kum Saati
Yayın Dağıtım, İstanbul, 2009, s. 481- 489.
44
DIA: Defense IntelligenceAgency (Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı)
45
NSA: National Security Agency (Ulusal Güvenlik Ajansı)
46
NGA: National Geospatial Intelligence Agency ( Ulusal Jeo uzaysal İstihbarat Ajansı)
47
NRO: National Recoinasance Office (Ulusal Keşif Bürosu)
43
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İstihbarat Teşkillerinin dahil olduğu birimlere Taktik İstihbarat ve İlgili Aktiveteler (TIARA48)
grubu adı verilmektedir. Bakanlık istihbarat teşkilleri arasında ise sadece analiz yapan
Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu (INR49), İçişleri Bakanlığı Federal
Soruşturma Bürosu (FBI50), Enerji Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı ( OEI51) ve Hazine Bakanlığı
İstihbarat Teşkilatı (OIA52) bulunmaktadır.53 Şema 1 yardımıyla sistemin örgütsel yapısını
daha iyi anlayabiliriz.
Şema 1'den de anlaşılacağa üzere Amerikan güvenlik bürokrasisinin en önemli unsuru
Başkandır. Tüm birimler faaliyetlerini Başkana bağlı olarak yürütmektedir. Bir başka ifadeyle
Başkan

sistemin

en

önemli

unsurudur

ve

sistem

Başkanın Amerikan

güvenlik

bürokrasisindeki merkezi rolüne uygun olarak teşkilatlandırılmıştır. "ABD Başkanı ulusal
güvenlik açısından üç fonksiyonu yerine getirmektedir; kaynak tahsisi, politika planlama,
operasyonların koordinasyonu ve izlenmesi."54 Ulusal Güvenlik Konseyi'nin uzman
danışmanlar ve kabine üyelerinden oluştuğu bilinmektedir ve daha önce de belirtildiği gibi
konsey Başkana güvenlik konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. "Konseye bağlı üç
grup vardır: Ulusal Güvenlik Konseyi Planlama Kurulu (NSC Planning Board), ABD
İstihbarat Kurulu ( U.S Intellignce Board: Başkanlığını NDI veya CIA Başkanı yapmaktadır)
ve Operasyonlar Koordine Kuruludur( The Operations Cordination Board)55 Kongre'nin
ulusal güvenlikle ilgili en önemli savaş ilan etmedir. Dışişleri Bakanlığı Amerikan dış
politikasının belirlenmesi konusunda ulusal güvenliğe katkı sağlar. Ulusal İstihbarat Konseyi
(NIC) kurulduğundan beri sistem içerisinde bir köprü vazifesi görmektedir.
"11 Eylül sonrası istihbarat reformları kapsamında DCI'ın yerini DNI almıştır ve
Başkan tarafından senatonun onayı ile atanmaktadır. İstihbarat konularında başkanın önde
gelen danışmanıdır ve ABD Hükümetini en üst istihbarat memuru statüsündedir.56

48

TIARA: The Tactical Intelligence and Relative Activities
INR: The Bureau of Intelligence and Research
50
FBI: Federal Bureu of Investigation
51
OEI: The Office Of Energy Intelligence
52
OIA: The Open Intelligence Agency
53
Sait Yılmaz, Ulusal Savunma, Strateji, Teknoloji, Savaş, s. 481-489.
54
Sait Yılmaz, Ulusal Savunma, Strateji, Teknoloji, Savaş, s. 481
55
Sait Yılmaz, Ulusal Savunma, Strateji, Teknoloji, Savaş , s.483.
56
Sait Yılmaz, Ulusal Savunma, s. 491.
49
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Şema 1: Amerikan Güvenlik Bürokrasisi57

11 Eylül terör saldırılarının Amerikan güvenlik sistemine gerek yeni birimler ekleme
ve bazı birimleri lağvetme, gerekse yeniden yapılandırma ve dikey ve yatay organizasyon
yapısında bir takım değişiklerin olması gibi örgütsel bazı etkilerinin olduğu kabul edilebilir
bir gerçektir. Ancak bu değişimlerin altında sadece 11 Eylül terör saldırılarının olmadığı
gerçeği gözden kaçırılmamalıdır zira sistemi değişime zorlayan dinamikler arasında körfez
krizinde yaşanan başarısızlıklar ve deneyimler, K. Irak'a yapılan müdahaledeki sistemsel
başarı ve başarısızlıkların rolü ve Afganistan'a yapılan müdahalenin Amerikan güvenlik
bürokrasisine yaptığı geri besleme gibi her biri ayrı bir araştırmanın konusu olabilecek çok
önemli hususların olduğu da bilinmelidir.
11 Eylül terör saldırılarının Amerikan güvenlik bürokrasisine yaptığı etki konusunda
göz ardı edilmemesi gereken bir diğer konu da sözü edilen değişikliklerin sistemin ana
57

Sait Yılmaz, Ulusal Savunma, s. 490.
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yapısında yapılmadığı daha çok sistemin bütününü etkileyen tali parçalarında ve geneli
bozmayacak şekilde olduğudur. Sistemi etkileyen kimi birimler üzerinde değişikliğe gidilse
de hatta bazıları lağvedilse bile ana parçalardan hiç birisi sistemden çıkarılmamıştır. Örneğin
CIA' in yapısında ve görevlerinde değişiklikler olmuştur ancak yine de sistem içerisinde
varlığını sürdürmektedir. Örneğin 2002 yılında çıkarılan Homeland Security Act sonrası
yaşanan kolayca görebiliriz.
Böylelikle, yatay ve dikey anlamda organizasyon değişikliği yapılarak bir takım
birimlerin sisteme eklenmesi, çıkarılması ve fonksiyonlarının devri gerçekleştirilmiştir.
"Home Land Security Department" adında yeni bir birim kurulmuş ve sisteme entegre
edilmiştir. Sistemde daha önce farklı bir birime bağlı olarak işlevini yerine getiren ve
sistemden kaldırılmasının uygun olmadığı düşünülen bazı birimler bu yeni birime
bağlanmıştır. Bazı birimlerde lağvedilerek tamamen sistem dışı bırakılmıştır. 11 Eylül terör
saldırıları sonrasında Amerikan güvenlik bürokrasisinde meydana gelen değişikleri, 1947
Ulusal güvenlik yasasından itibaren sisteme yapılan müdahalelerin bir uzantısı olarak
değerlendirebiliriz. Bu yönüyle Amerikan güvenlik bürokrasisi için değişime açık dinamik bir
sistemdir diyebiliriz. Sistem değişimini ve gelişimini halen sürdürmektedir.
Özetle 11 Eylül terör saldırıları sonrasında sistemde sistemi hukuki bir temele oturtma,
(2001’de The USA Patriot Act, The USA Homeland Security Act 2002’de ve 2004’de U.S.
Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act), yine sözü edilen bu yasalar ile daha iyi
bütçe olanakları, daha fazla personel sayısı ve daha iyi ve yeni teknolojileri kullanabilme
imkanları sağlamıştır. 11 Eylül öncesi döneme göre güvenlik bürokrasisinin yetkilerinin
artırıldığı, güvenlik birimleri arası bilgi paylaşım olanaklarının kolaylaştırıldığı da daha önce
anlatılanlardan su götürmez bir gerçektir. "Homeland Security Department" kurulmuş ve iç
güvenlik konusunda yetkilendirilmiştir. Çalışmada bu birime ait bilgiler daha önce verilmiştir.
11 Eylül sonrası güvenlik bürokrasisindeki diğer değişiklikler de vize politikasındaki
değişikler ve bunun alt yapısının oluşturulması, Biyo kimlik uygulamasına geçiş (ki bu
teknolojik bir alt yapıyı da gerektirir), komşu ülkelerle askeri işbirliği kapsamında ortak
güvenlik timlerinin oluşturulması ( bu konuda kanadan örneği dikkate değer bir örnektir),
birimlerin görev alanının genişletilmesi ve müşterek yolcu bilgi sisteminin geliştirilmesi
şeklinde özetlenebilir.
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4. SONUÇ
Güvenlik alanında saldırı ve savunmaya yönelik teknolojilerin değişimi ve gelişimi bir
taraftan ülkelere kendilerini daha güvende hissetme olanakları sağlarken aynı teknolojik
imkanların terörist unsurlarca da kullanılabilmesi ülkeleri yeni güvenlik birimleri
oluşturmaya, güvenlik bürokrasisinde değişime gitmeye ve yeni güvenlik politikaları
üretmeye zorlamaktadır. 11 Eylül terör saldırıları da göstermiştir ki, terör odakları çok ciddi
teknolojik, maddi, moral ve organizasyonel imkanlara sahiptir ve bunu dünyanın "başat gücü"
olarak nitelendirilen bir ülkede kullanabilmektedirler. Bu durum ister istemez ABD'ni halkına
yeni güvenlik imkanları sağlamaya, güvenlik bürokrasisini iyileştirici ve güçlendirici bir
değişime giderek yeni güvenlik politikaları belirlemeye itmiştir.
11 Eylül terör saldırıları ve bunun akabinde Afganistan'a yapılan müdahale ve bunun
da sonrasında Amerikan güvenlik bürokrasisi eliyle Irak'a askeri müdahale yapılarak Irak'taki
yönetimin tamamen değiştirilmesi, ABD'nin güvenlik politikasının savunma anlayışından
saldırı anlayışına geçtiğinin en önemli kanıtıdır. Yapılan bu müdahaleler çok ciddi bir
bürokratik organizasyon gerektirmektedir. Yapılan müdahaleler sonucunda sistemin
aksaklıkları tespit edilmekte ve giderilmekte dünyaya ABD'nin halen başat güç olduğu
izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. 11 Eylül tarihi gerçektende bu yönüyle Amerikan güvenlik
bürokrasisini yeniden yapılandırmada bir açılım noktası ve önemli bir tarih olarak kabul
edilebilir. Çalışmada sözü edilen güvenlik bürokrasisinde yapılan neredeyse bütün
değişiklerdeki temel amaç ABD'nin bundan sonraki küresel güvenlik stratejilerini tam olarak
destekleme imkan ve kabiliyetine sahip bir güvenlik bürokrasisi yaratmaktır. Bunun ne kadar
başarılı olacağı yada olduğu konusundaki tartışmalar uzunca bir süre daha tartışılacaktır.
Günümüzün modern güvenlik bürokrasileri bünyesine en uygun örgüt yapısına sahip,
alanında uzman personellerce sürekli desteklenen yani uzmanlaşma eğilimli, Sistemine en
uygun, ulaşılabilir ve idame ettirilebilen ileri teknolojiyi kullanan, Etkin şekilde
denetlenebilen ve geri beslemeye açık, Çok boyutlu ve Müşterek Harekata uyumlu
birimlerden oluşan bir yapıdan meydana gelmek zorundadır zira yeni dünyadaki güvenlik
konsepti bunu gerektirmektedir. ABD'nin devinimini sürdürmekte olan güvenlik bürokrasisi
de kanımızca bu yeni konsepte uyum sağlamaya çalışmaktadır.
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TESTING FOR NON-LINEAR TREND REVERSION IN THE ESTAR AND AESTAR
PROCESSES, WHETHER GDP AND CPI SERIES IN TURKEY ARE STATIONARY OR
NOT?

Assist.Prof.Dr.Resat CEYLAN1

Assist.Prof.Dr.Burak ÇAMURDAN2

ABSTRACT
In this paper, we test the GDP and CPI series of Turkey under the alternative hypothesis
based on non-linear framework by allowing trend reversion. Herewith, there are some evidences
in favor of non-linear trend stationary for GDP and CPI series conversely to most of the previous
studies’ results. These findings imply that Turkey’s main macroeconomic variables show nonlinear behavior and have structural break. Based on these findings, regarding the GDP and CPI
series, it can also be stated that the macroeconomic politics implemented by the governments are
efficient just for the short-run but not for the long run.
Key words: Non-linear unit root, ESTAR Process, KSS test, AESTAR Process.
Jel Classification: C22; E31.
ESTAR VE AESTAR SÜREÇLERİNDE TERSİNE DÖNEN DOĞRUSAL OLMAYAN
EĞİLİMİN TEST EDİLMESİ; TÜRKİYEDE GDP VE CPI SERİLERİ DURAĞAN MI?
DEĞİL Mİ?
ÖZ
Bu makalede Türkiye’nin GSYİH ve TÜFE serileri trend etrafında doğrusal olmayan
temellere dayanan alternatif hipotez testleri kullanılarak test edilmektedir. Bu çalışmada, son
zamanlarda elde edilen çoğu çalışma sonuçlarının tersine GSYİH ve TÜFE serilerinde doğrusal
olmayan trend durağanlık lehine kanıtlar elde edilmektedir. Bu bulgular, Türkiye’nin temel
makro ekonomik değişkenlerinin yapısal kırılmalara sahip olduğunu ve doğrusal olmayan
davranışlar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgulardan hareketle, hükümetlerce uygulanan
makro ekonomik politikaların GSYİH ve TÜFE serileri açısından sadece kısa dönem için etkin
ancak uzun dönemler için gayri etkin olduğu da ifade edilebilir.
Anahtar kelimeler: Doğrusal olmayan birim kök, ESTAR Süreci, KSS Testi, AESTAR
Süreci.
Jel Sınıflaması: C22; E31.
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1.

Introduction

It is widely believed that the macroeconomic time series are best characterized as unit
root processes (Nelson and Plosser, 1982) stemming from the idea that the macroeconomic time
series are influenced by the economic policies implemented by the governments or the
governments implement various economic policies in order to influence the macroeconomic
magnitudes toward their aims. As pointed out by Nelson and Plosser (1982), the modeling of
some main macroeconomic variables has important implications for macroeconomic policy
modeling, testing and forecasting whether it is a trend stationary or a difference stationary
process. The status of the macroeconomic time series being in a trend stationary or a difference
stationary denotes that they have structural features. When the macroeconomic time series are
stationary, it denotes that the macroeconomic variables are influenced for only short-run by the
changes in economic policies and these altered policies could not be successful. Therefore, not
only for empirical researchers but also for politicians, the studies on this subject are crucial.
Based on this view, the time series of some macroeconomic variables such as; real output,
consumption, investment, savings, money aggregates, prices, wages and net export, which are
tried to be effected by the governments in order to obtain the sustainable macroeconomic stability
have got much more attention within the literature.
Within the literature, between the unit root tests, which are on the linear time series
basis, the Dickey-Fuller type unit root tests are the commonly used techniques (Beechey and
Österholm, 2008). However, Froot and Rogoff (1995) and Taylor (2001) point it out that, when
the alternative is an autoregressive parameter near unity, which must be seen as the empirically
relevant case when testing macroeconomic variables, the power of Dickey-Fuller-type tests is
known to be low. In this context, some authors noted that the Augmented Dickey-Fuller (ADF)
test lacks power against its alternatives, the other stationary test models as in the underlying
model that is exponential smooth-transition autoregressive (ESTAR) rather than standard linear
autoregressive (Sercu et.al, 1995: Micheal et.al, 1997 ( ESTAR model comes from STAR
models). If the model rejects linearity test under the null hypothesis which is suggested by
Luukonen et. al (1988), then one can use STAR models. Thus, linearity test is applied to both of
the variables and both of them reject the linearity test under the null hypothesis 10% level.), Liew
2
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et. al, 2004; Cuestas and Garratt, 2008; Chang et.al, 2009; Cuestas and

Harrison, 2010;

King and Dobson, 2011). These researchers, thereby, used unit-root test, which are on the nonlinear time series technique basis when investigating whether the macroeconomic time series that
they are interested in are stationary or not.
In an ESTAR model, the speed of mean or trend reversion to the equilibrium is not
constant; rather, the process can display unit-root behavior in the region close to its equilibrium
but strong reversion when the process is far from its mean or trend. Beechey and Österholm
(2008) and Shelley and Wallace (2011) believe that an ESTAR process is a plausible
characterization of price and output dynamics. Following these authors, we are to believe that an
ESTAR process is plausible characterization of Turkey’s GDP and CPI. As it is known that
Turkey had implicit inflation targeting strategy, based on CPI, during the period of 2002-2005,
and had explicit inflation targeting strategy beginning by 2006 and stands still. If CPI is
stationary in Turkey, it can be predicted that the inflation targeting strategy could be successful.
Thus, finding out the situation of the CPI, whether it is stationary or not, is very important for the
politicians. This subject has been examined by some authors for some countries other than
Turkey, and one of them, Gregoriou and Kontonikas (2009) showed that inflation targeting
regime has non-linear unit root in the 5 OECD countries (UK, Canada, Sweden, Australia, New
Zealand) and two non-OECD countries (Israel and Chile). All of these countries adopted inflation
targeting regime based on CPI in early 1990s. Gregoriou and Kontonikas suggest that if the CPI
series are stationary then inflation targeting regime can be successful. Amato and Gerlach (2002)
are of the other researchers who are interested in and studied the Inflation Targeting Strategy for
emerging markets and transition economies. By their study concerning the emerging markets,
Amato and Gerlach (2002) pointed out that targeting the CPI series is required in order to get the
inflation-targeting regime succeeded. Besides, by the study of Shelley and Wallace (2011) related
with US, it has come up with that the length of the sampling has an important role for the success
of inflation targeting regime.
Through the non-linear unit root tests, Cuestas and Harrison (2010) proved the
persistency of inflation in most of the middle and eastern European countries. Thereto, Arize and
Malindretos (2012) represents that the inflation rates are not stationary in African countries by
3
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applying likewise non-linear unit root tests. In parallel with those situations, considering that the
Turkish economy incurred and was influenced by high inflation rates for many years and had
many financial crises, such as; in 1994, in 1998, in 2001, which led to fluctuations regarding its
GDP and other macroeconomic variables in its history, the matter of Turkey’s GDP is stationary
or not is worth to be investigated as well.
Concerningly and widely believed that there cannot be seen any stationary behavior just
following such financial crises in an economy and its GDP also will be non-stationary normally.
However, with respect to the importance of the subject, it should be tested that whether the
fluctuations caused by the economic crises put perpetual effects on macroeconomic variables or
not. Consequently, as the GDP series, when they are stationary, show that the economic crises
effects remain limited just for the short-run and it is crucial to pay more attention to the
denotation.
2.

Method

This paper is composed consisting of five sections. 1. section is formed by “Instruction”.
As the second, one “Method” covers the general construction of the paper. The following section
“3.Data” describes the data sets. Section 4 presents the econometric methodology and its’ results.
Section 5 is the “Conclusion”. The “References” part comes after as the last one.
3.

Data

Our dataset comprises of Turkey’s GDP and CPI series. The real GDP dataset has been
received from www.ggdc.net and it covers the annual period 1923-2006 (84 obs.). The CPI
dataset has been received from www.oecd.org and it covers the monthly period 2002:1-2010:1
(97 obs.). As it could not be managed to reach the overlapping datasets related with both of those
series of GDP and CPI for the periods observed, thereby, the data intervals do not match each
other herein the study. However, it is thought that the differences between intervals might not
cause to any inconvenience as it is focused on stationary tests of basic macroeconomic variables
by the study. If the relations between these series are our concern for investigation, the said
difference is to be problematic. Nevertheless, herein, as there is not such an aim, this situation is
worth to be disregarded. Consequently, both of those series are transformed into natural
logarithm and the following figures are illustrated by covering both of them.
4
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Figure 1. Turkey’s GDPs between 1923 and 2006.
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When the 1. Figure is dissected, it can be monitored that GDP series display fluctuations
that spread out along with the 2nd World War, the crisis of 1958, troubled years as of the
petroleum shocks, the crisis of 1980, the gulf crisis of 1991-92, the financial crises of 1994 and
2001. The direction of these fluctuations is downward and they caused contraction and
unemployment in the economy. Even though the governments had taken some measures and had
applied them persistently in order to overcome the economical negative effects of these
fluctuations, it is captured by the behaviors of these measures that they failed to be successful in
the long run. However, it can also be inferred from 1st Figure that, they were effective on GDP
series in the short-run and draw the series toward the stationary position path. However, as this
inference is intuitive, it should be empirically evidenced as well and if the evidencing is done by
the tests based on non- linear unit root test techniques that are more critical than conventional
unit root test techniques, it can bring more importance and credibility to such a study.
Figure 2. Turkey’s CPI between 2002:1 and 2010:1.
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Considering the CPI series on the 2nd Figure, it is clearly seen that there is a highly
stable behavior especially just after the application of Implicit Inflation Targeting Regime. By the
way, this structure has an importance with respect to the fluctuations in an economy, showing
whether they are indigenous or exogenous, and they do not have any perpetual effects on CPI, but
have only temporary impact on them.
As it can be seen on these figures, both of those series have linear trend and the
researchers wonder the tendencies of them and try to find out whether both of them are trend
stationary or not because, within the investigated period, any sliding concerning the trend of
macroeconomic series may cause to an inference of that there are long-run impacts of the
economic policies implemented before.
4. Econometric Methodology and Application
In this section, the econometric methodology places and the results of them are
presented. Kapetanios et. al. (2003) (KSS) suggest a new unit root test in the non-linear
framework, which is based on an ESTAR process.
∆y t = γy t −1 1 − exp − θy 2t −1 + u t

[

(

)]

(1)

where y t is the de-trended series of interest, which defined y t = ~y − µ − βt and u t is an
i.i.d. error term with zero mean and constant variance. Besides, “ y t ” may also be non-zero mean
or de-meaned series here. But, when the error term has zero mean and constant variance,
applying KSS test might be inconvenient (Shelley and Wallace, 2011). Meanwhile, θ ≥ 0 is
known the transition parameter of the ESTAR process that governs the speed of transition. The
null hypothesis of this test procedure is H 0 : θ = 0 against the alternative H1 : θ > 0 . Because γ

is not identified under the null, testing this null hypothesis is not feasible. Thus, KSS
reparametrize equation (1) based on the first order Taylor series approximation obtains:
k

∆y t = δy 3t −1 + ∑ β i ∆y t −i + u t

(2)

i =1

6
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k

where the term

∑ β ∆y
i

t −i

is the augmented term and “ k ” is the lag length, which based

i =1

on AIC or SC.
When examining a series with potential trend reversion, the test series y t is constructed
as the set of residuals from a preliminary OLS regression of the unadjusted time series ~y t on a
constant and linear time trend. In equation (2), the null hypothesis to be tested is H 0 : δ = 0
against the alternative H 1 : δ < 0 . The null hypothesis of a unit root is rejected for small enough
values of the test statistic; critical values can be found in Kapetanios et al. (2003).
Following KSS (2003), Sollis (2009) proposed a new unit root test against the
alternative of symmetric or asymmetric ESTAR (AESTAR) nonlinearity. This test employs both
an exponential function and a logistic function (Sollis, 2009). Following Sollis (2009), one can
use equation (3) to test nonlinearities.
k

∆y t = δ1 y 3t −1 + δ 2 y 4t −1 + ∑ β i ∆y t −i + u t

(3)

i =1

In this expression the null hypothesis becomes,
H 0 : δ1 = δ 2 = 0

(4)

in the auxiliary model (3). One can use this model for non-zero mean, de-meaned series
or deterministic trend cases.
The most important feature of AESTAR model proposed is that if the unit root
hypothesis has been rejected against the alternative of stationary symmetric or asymmetric
ESTAR nonlinearity, the null hypothesis of symmetric ESTAR nonlinearity can then be tested
against the alternative of asymmetric ESTAR nonlinearity using the auxiliary model (3) by
testing H 0 : δ 2 = 0 against H 1 : δ 2 ≠ 0 with a standard F -test. For the critical values, one can
use Sollis’s table.
We use the annually level of real GDP for Turkey from 1923 to 2006 and the monthly
level of the CPI (all items) from January 2002 to January 2010. Both series are transformed into
natural logarithms for the analysis. Lag length for the ADF, ADF-GLS, KSS and AESTAR tests
are determined by the AIC. The results are reported in table 1.
7
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Table1. Unit-root tests for trend stationarity of Turkey’s GDP and CPI
CPI

GDP

ADF

-1.9951

-0.9074

ADF-GLS

1.8742

3.5338

KSS

-4.2134***

-5.1705***

AESTAR

9.8317***

13.8552***

Sample

2002:9-2010:1

1923-2006

Note: *** Denotes significant result at the 1% level. These results show that Turkey’s CPI and
GDP series are trend stationary at the 1% level according to KSS test and AESTAR test.
These results imply that when we use for both variables traditional unit root tests we do
not reject null hypothesis, but reject non-linear unit root under the null.

5. Conclusion
In this study, Turkey’s GDP and CPI series are tested in non-linear framework allowing
trend reversion under the alternative hypothesis. As seen in table 1, the conventional unit-root
tests provide no evidence of trend stationary, failing to reject the unit-root null at conventional
significance levels. But, the KSS test and the Sollis’s test reject the null of the unit root in both of
those series at the 1% level. Thus, this result favors the globally stationary ESTAR and AESTAR
process for both of them. This test results have two important implications; firstly, if the basic
macroeconomic variables are trend stationary, it implies that the implemented macroeconomic
policies have impact on those variables just in the short run. Moreover, it indicates that these
variables have non-linear dynamics as well. Therefore, when analyzing such macroeconomic
variables concerning stationary, bewaring of the unit root tests based on linear techniques is
essential. As per the findings of trend-stationary, the output implied by real GDP should be
decomposed by using a time-trend regression into a trend component and a stationary cyclical
component. Furthermore, the forecast-error variance will be bounded even in the limits and GDP
will not shift by the political regime.
Secondly, as per the findings, the CPI is stationary and that is so meaningful because the
price stability is the most important indication by which whether the macroeconomic stability is
achieved or not. By the way, it might be complimentary to state herein that the price stability
8
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came into question and it was highlighted as of the conjunctures of the collapse of Bretton
Woods Systems, the petroleum crisis within 1970s and the liberalization of capital flows. On the
other hand, as it is more commonly assumed in the monetary-policy literature, trend-stationary
CPI is consistent with price-level targeting but not with the inflation targeting. This distinction is
crucial for evaluating central banks’ behaviors and stabilization. Under an inflation-targeting
regime, long-run expectations about the price level are poorly anchored, as the price level would
be generated by a unit-root process with drift. But, in contrast with it, the Price-level targeting
can anchor expectations regarding the price level. The rejection of the KSS and AESTAR nulls
suggests that some modeling choices for applied Monetary-Policy research may need to be
reconsidered.
Finally, as a result of the investigation, through the study, it is inferred that the fiscal and
monetary stabilization policies would only have temporary effects on the real output levels and
CPI in Turkey.

References
Amato, D. J., and Gerlach, S. (2002) Inflation targeting in emerging market and transition
economies: Lessons after a decade. European Economic Review, 46, 781-790.
Arize, C. A. And Malindretos, J. (2012) Non-stationarity and non-linearity in inflation rate: Some
further evidence, International Review of Economics and Finance, 24, 224-234.
Beechey, M. and Österholm, P. (2008) Revisiting the uncertain unit root in GDP and CPI:
Testing for non-linear trend reversion. Economics Letters, 100, 221-223.
Chang, T., Hong Ho, Y., and Caudill, S. B. (2009) Is per capita real GDP stationary in China?
More powerful nonlinear (logistic) unit root tests. Applied Economics Letters, 1-3.
Chong, T., Hinich, J. M., Liew, V. K., and Lim, K. (2008) Time series test of nonlinear
convergence and transitional Dynamics. Economics Letters, 100, 337-339.
Cuestas, J. C., and Garratt, D. (2008) Is real GDP per capita a stationary process? Smooth
transitions, nonlinear trends and unit root testing. Nottingham Trent University, Discussion
papers in economics. No: 2008/12.
Cuestas, J. C., and Harrison, B. (2010) Inflation persistence and non-linearities in Central and
Eastern European countries. Economic Letters, 106, 81-83.
9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Evans, G. W. (1989) Output and Employment Dynamics in the United States: 1950-1985. Journal
of Applied Econometrics, 4, 213-237.
Froot, K. A. And Rogoff, K. (1995) Perspectives on PPP and long run real Exchange rates. In:
Grossman, G., Rogoff, K. (Eds.), Handbook of International Economics, vol. 3, North-Holland,
Amsterdam.
Gregoriou, A., and Kontonikas, A. (2006) Modeling the behavior of inflation deviations from the
target. Economic Modeling. 26, 90-95.
Kapetanios, G., Shin, Y., and Snell, A. (2003) Testing for a unit root in the nonlinear STAR
framework. Journal of Econometrics, 112, 359-379.
King, A., Dobson, C. (2011) Nonlinear time-series convergence: The role of structural breaks.
Economics Letters, 110, 238-240.
Liew, V. K., Baharumhsah, A. Z., and Chong, T. T. (2004) Are Asian real Exchange rates
stationary? Economics Letters, 83, 313-316.
Luukkonen, R., Saikkonen, P., and Terasvirta, T. (1988) Testing linearity against Smooth
Transition Autoregressive Models. Biometrika, 75, 491-499.
Michael, P., Nobay, R. A., and Peel, D. A. (1997) Transactions costs and nonlinear adjustment in
real Exchange rates: an empirical investigation. Journal of Political Economy, 105 (4), 862-879.
Nelson, C. And Plosser, C. (1982) Trends and random walks in macroeconomic time series,
Journal of Monetary Economics, 10, 139-162.
Shelley, G. L. And Wallace, F. H. (2011) Further evidence regarding non-linear trend reversion
of real GDP and the CPI, Economic Letters, 112, 56-59.
Sercu, P., Uppal, R., and Van Hulle, C. (1995) The Exchange rate in the presence of transaction
costs: implications for tests of purchasing power parity. Journal of Finance, 50, 1309-1319.
Sollis, R. (2009) A simple unit root test against asymmetric STAR nonlinearity with an
application to real Exchange rates in Nordic countries. Economic Modeling, 26, 118-125.
Taylor, A. (2001) Potential pitfalls for the purchasing power parity puzzle? Sampling and
specification biases in the mean-reversion tests of the law of one price. Econometrica, 69, 473498.

10

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRK AİLE İŞLETMELERİNİN
YÖNETİM İLKELERİNE ADAPTASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat ÇEMBERCİ1
ÖZ
Türkiye’de yer alan özel teşebbüs işletmelerin % 95’i Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ)
nitelikte olup, bunların % 99,8’i kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmeyen Aile
İşletmeleri’dir. Değişen rekabet ve çevre koşulları; işletmelere, kurumsal yönetim ilkelerine
riayet etmeleri yönünde baskı yapmaktadır. Türkiye’deki Aile İşletmeleri’nin yapıları, tutum
ve davranışları kurumsal yönetim ilkeleri ile benzer niteliklere sahip olsa da, uygulama
alanında ciddi sorunlar gözlemlenmektedir. Bu çalışma, detaylı bir literatür araştırmasının
ardından, kurumsal yönetim ilkelerini incelerken, Türkiye’deki Aile İşletmeleri’nin
özelliklerine değinmekte ve kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye’deki Aile İşletmeleri’nin
yönetim ilkeleri ile adaptasyonunu değerlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Aile İşletmesi, Aile İşletmelerinin
Kurumsallaşması
THE ASSESMENT OF THE ADAPTATION OF CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES ON TURKISH FAMILY FIRMS MANAGEMENT PRINCIPLES
ABSTRACT
In Turkey, 95% percent of the private sector has qualified Small and Medium Sized
enterprises (SMEs), and also 99,8% of them are family businesses governed by the principles
of corporate governance. The changing competitive and environmental conditions have been
pressuring businesses to comply with corporate governance principles. Although the
structures of family businesses in Turkey have similar qualifications, attitudes and behaviors
with the principles of corporate governance, serious problems can be observed in practice.
This study followed by a detailed literature survey, mentions of corporate governance
principles and characteristics of family businesses in Turkey, and evaluates the adaptation of
the principles of corporate governance principles in the management of family businesses in
Turkey.
Keywords: Corporate Governance, Family Business, Institutionalization of Family
Business.
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1. GİRİŞ
İşletmeler açısından hayatta kalabilmenin en önemli konularından biri kurumsal
olabilmektir. Dünyada Aile Şirketlerinin %80’i, 3. nesle geçmeden yok olmaktadır. Geriye
kalan %20’lik orandaki şirketlerin %2’sinin aynı ailede kalıyor, %13’ü yabancı şirketlere
satılıyor ve %5’i de kamuya devrediliyor. Bu dilimde sadece %2’lik kısım Aile Şirketi olarak
devam ediyor ve 4. nesle geçiyor. Türkiye’de yerleşik firmaların %95’inin Aile Şirketi
olduğunu düşünürsek, Aile Şirketlerinin kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmeleri gerek
kendi performansları gerekse de ülke ekonomisine katkıları açısından son derece önemlidir.
Günümüzde işletmelerin çevresinde ortaya çıkan ve hızla değişen ekonomik koşullar,
artan rekabet ve belirsizlikler işletmelerin varlığını tehdit etmektedir. Bu tehditlerin ortadan
kaldırılması ve işletmenin sürekliliğinin sağlanabilmesinde yönetim anlayışlarının
kurumsallaşma yönünde değişmesi büyük önem arz etmektedir (Kiracı ve Alkara, 2009: 169).
Dünya genelinde aile işletmeleri kurulu oldukları ülkelerde milli gelirin büyük kısmını
oluştururlarken (Shepherd and Zacharakis, 2000: 25–39), ayrıca toplam istihdamın %80’ini de
sağlamaktadırlar (Neuberg and Lank,1998). Genel olarak işletmelerinin sahiplik yapıları
incelendiğinde, ortalama olarak % 80’inin aile işletmeleri olduğu görülmektedir. Bu duruma
ülkeler açısından bakıldığında ise Amerika Birleşik Devletlerindeki işletmelerin % 90’ının
(Shepherd,2009: 82), Avrupa’daki işletmelerin % 85’inin ve Türkiye’deki işletmelerin %
95’inin aile işletmesi statüsünde olduğu görülmektedir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498).
Aile işletmelerinin ekonomi içerisindeki ağırlıklarını dikkate alırsak bu tip işletmelerin
varlıklarını devam ettirebilmeleri son derece önemlidir. Aile işletmelerindeki kurucu kişi
faktörü, ataerkil yapı, işi paylaşamama duygusu, işletmeyle aile kavramının ayrılamaması
gibi faktörler aile işletmelerinin kısa ömürlü olmasına neden olmaktadır. Tipik bir aile
işletmesinin ömrünün ortalama 24 yıl ile sınırlı olduğu belirlenmiştir (Argüden, 2002). Aile
işletmelerinin ömrünü uzatmak ve “kalıcı” kılmak bütün ekonomilerin cevap aradığı en
önemli sorunların başında gelmektedir. İşletmelerimizin uzun ömürlü olmaları, ekonomiye
faydalarının sürekli olması ve köklü işletmelerin çoğalması aile işletmelerinin kurumsallaşma
konusuna verdikleri önemin artmasıyla ve bu konuda ciddi gayret göstermeleriyle başlar.
Türkiye’deki Aile İşletmelerinin yapısı bölgesel olarak farklı özellikler gösterse bile,
uygulama alanında genel problemler yaşadığını görebiliyoruz. Aile İşletmelerindeki
organizasyon yapısı, karar alma şekilleri, insan kaynağı yapılanması, yetki ve sorumluluk
devri gibi konular Türkiye’deki yerleşik firmaların en önemli konuları arasında yer alır.
Ayrıca, dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de aile işletmelerinin gerek
sayı, gerek istihdam gerekse katma değer açısından göz ardı edilemeyecek bir yeri ve önemli
vardır. Diğer taraftan Türkiye’deki söz konusu işletmelerin % 95’e yakını ise aile işletmesi
olup, Dünya ortalaması olan % 65–80’in üzerindedir.
Bu çalışmada, ayrıntılı bir literatür araştırması ardından, kurumsal yönetimin ortaya
çıkışını, işletmeleri kurumsal yönetime iten faktörleri ve kurumsal yönetimin ilkelerini
belirleyeceğiz. Daha sonra Türk Aile İşletmeleri’nin özelliklerini ve bu işletmelerde kurumsal
yönetim ilkelerinin adaptasyonunu değerlendireceğiz.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde aile şirketlerine ilişkin farklı tanımlar yer almakla birlikte, üzerinde
uzlaşmaya varılan ortak bir tanım bulunmamaktadır, çünkü aile şirketlerinin kuruluş şekli,
girişimcinin kişilik özellikleri, ailenin kültürel özellikleri, işletmenin içinde bulunduğu sektör
gibi faktörler aile şirketinin yapısını, oluşumunu ve gelişimini etkilemektedir (Fındıkçı, 2005:
16).
Aile işletmesi denince genelde bir veya birden fazla aile üyesinin önemli derecede
sahipliğinin bulunduğu ve bunların işletmenin faaliyetleri üzerinde önemli derecede etkiye ve
kontrole sahip olduğu işletmeler algılanmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde aile işletmesi
kavramı ile ilgili olarak genel bir tanım oluşturulamadığı anlaşılmaktadır (Shanker &
Astrachan, 1996:107; Wortman, 1994:3). Bu kavrama ilişkin olarak literatürde çeşitli
yaklaşımlara göre tanımlar üretilmiştir. Bu tanımlamalar da esas alınacak kriterlerde de tam
bir uzlaşma sağlanamamıştır. Barnes ve Hershon, (1976:106) ve Shanker &Astrachan,
(1996:108) aile işletmesinin tanımlanmasında esas alınacak kriterleri; “şirketin mülkiyetinin
aileye ait olma oranı, şirketin mevcut yönetiminin ailenin elinde bulunması, oy kontrolü,
şirketin kurucu veya kurucularının aile üyelerinden olması ve farklı jenerasyonların aktif
olarak yönetimde yer alması” şeklinde sınıflandırmışlardır. Bu kriterler doğrultusunda aile
işletmeleri; aile bireylerinden biri ya da birkaçı tarafından kurulmuş, işletmenin tepe
yönetiminin, sermaye yapısının, ortaklıkların çoğunlukla aile bireylerinden oluştuğu ve aile
amaçlarını başarma, devam ettirme yönünde çaba sarf ettikleri işletme yapıları olarak
tanımlanabilir. Aile işletmesi, bir ailenin mülkiyetinde bulunan ve bu ailenin üyeleri
tarafından yönetilen, yönetimi aile üyeleri arasında nesilden nesile aktarılan, stratejik
kararların aile tarafından verildiği, yönetimi bir ailenin kontrolünde olan ya da yönetimin bir
aile tarafından etkilendiği işletmeler şeklinde tanımlanabilmektedir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009:
498).
Aile işletmelerinin örgütlenmesi incelendiğinde işletmenin pazarlama, muhasebe, satın
alma, finansman, insan kaynakları ve üretim gibi fonksiyonlarının (birimlerinin) genelde aile
bireyleri tarafından sevk ve idare edildiği görülmektedir. Bazı işletmelerde genel yönetici ve
benzer pozisyonlarda profesyonel personel çalıştırılsa da nihai olarak karar verici olan aile
bireyleri olmaktadır. Yapılacak işler genelde aile bireylerine bilgi ve becerileri doğrultusunda
verilmemektedir (Miller vd, 2003: 513). Görevlendirmelerde baskın role sahip olan işletmenin
kurucusu ya da ailenin reisi olmakla beraber, aile bireyleri kendileri için uygun olduğuna
inandıkları görevlere talip olmaktadırlar.
İşletmeler büyüdükçe aile bireylerinin işletmenin tüm fonksiyonlarını kontrol etmeleri
ve onları yönlendirmeleri mümkün olamamaktadır. Ayrıca aile işletmelerinde nesil değişimi
ile birlikte aile bireyleri arasında çatışmalar çıkmaktadır. İşletmelerin tepesinde bulunan
baskın gücün (işletmenin kurucusunun ya da aile reisinin) sistemden çıkması ile birlikte aile
bireyleri arasında çekişmelerden veya aile bireylerinin yapılan işlere tam hâkim
olamamalarından dolayı çatışma yaşanmakta ve nihayetinde birçok aile işletmeleri ikinci
kuşakta dağılmaktadır. Shepherd,(2009: 82) ve Davis & Harveston, (1998: 32)’a göre çeşitli
sebeplerden dolayı aile işletmelerinin %70’ ikinci kuşağa, %90’ı üçüncü kuşağa geçemeden
yok olmaktadır. Bu duruma neden olarak işletmelerin geleceğin varis yöneticilerin
yetişmesine ilişkin planlarının olmaması, gelişimini ve hazırlığını tamamlamamış halefler ve
aile içi rekabet gibi çeşitli sebepler gösterilebilir. Genel olarak bu durumun işletmelerin
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kurumsallaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirememiş olmalarından kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Sermayenin milliyetinin kalmadığı ve sürekli yer değiştirdiği
pazarlarda rekabet edebilmek ve varlığını sürdürebilmek için işletmeler kendilerini gelişen
pazar şartlarına uyumlu hale getirmek ve geliştirmek zorundadırlar. Pazardaki değişim ve
gelişmelere uyum sağlamaya yönelik faaliyetler, aile işletmeleri için kurumsallaşmayı zorunlu
hale getirmiştir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498).
Aile işletmesi tanımlarındaki ortak özellikleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
• İşletme sermayesinin çoğunluğunun belli bir aileye ait olması.
• İşletmenin sahibi olan aile üyelerinin, yönetici ve diğer pozisyonlarda istihdam
edilmesi.
• İşletmenin bir aile üyesi veya üyeleri tarafından yönetilmesi.
• Yönetici ve çalışan kadrosunda aile dışından bireylerin de var olması.
• İşletmeye birkaç nesildir bir ailenin sahip olması.
Sadece aile işletmelerine özgü özellikler ise şu şekilde ifade edilebilmektedir (HollandBoulton, 1984: 16):
• Aile işletmesinin kurucusunun, genel müdür ya da üst düzey yönetici olması.
• Kurucunun mensup olduğu ailenin üyelerinin, işletme tarafından istihdam
edilmesi.
• Aile üyelerinin, hisse senedi sahiplerinin oyuna sunulmuş konulara karar
verebilmesi.
• Yöneticilerin, firmalarının aile işletmesi olarak tayin edilmesini kabul etmeleri.
Aile işletmelerinin özellikleri anlatılırken, yönetsel açıdan gelişmemiş, akrabaların hak
etmedikleri halde kayırıldığı ve yükseldikleri ve bu durumun çalışanların motivasyonunu
düşürdüğü, aile içinde yaşanan sorunların şirket yönetimine yansıdığı, aile içi roller nedeniyle
şirket yönetiminin etkinleştirilemediği, merkezi bir yönetim anlayışına sahip ve bu nedenle
değişimlere çabuk uyum sağlayamayan bir yapı ön plana çıkmaktadır. Aile işletmelerinin bu
zayıf yönlerinin yanı sıra birçok güçlü yönleri de vardır. Büyüyüp geliştikçe, dış çevrede
yaşanan değişimlere adapte oldukça, kuruluş aşamasındaki yapıları değişime uğramakta ve
dezavantaj olarak görülen birçok özelliklerini avantaja dönüştürmek için çaba sarf
etmektedirler. Dünyada ve Türkiye’de varlıklarını başarıyla sürdüren, sektörlerinde lider
durumunda bulunan pek çok işletme örneği mevcuttur.
Aile işletmelerinin en güçlü yönleri arasında, hızlı karar verebilme ve büyüme
yetenekleri bulunmaktadır. Paylaşılan ortak geçmiş, değer yargıları, karşılıklı güven ve etkin
iletişim, karar alma ve uygulamada süratli olmayı sağlayabilmektedir (Argüden, 2002).
3. KURUMSAL YÖNETİM
Literatürde kurumsal yönetim farklı açılardan farklı şekillerde tanımlanmıştır. Hukuki
bakımdan konunun önde gelen uzmanlarından olan Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Profesörlerinden Ira Millstein kurumsal yönetimi şu şekilde tanımlamıştır: “Kurumsal
Yönetim, bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde,
mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de
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hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün
kılan kanun, yönetmelik ve ilgili gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir”. Ülgen ve
Mirze’ye göre ise kurumsal yönetim kavramı; “İşletmenin stratejik yönetimi ile sorumlu üst
yönetimin (söz sahipleri), bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme
üzerinde kendilerini belirli nedenlerle “hak sahibi” gören pay sahipleri, çalışanları, tedarikçi,
müşteri ve diğer toplumsal kurumlarla olan ilişkiler bütünü olarak tanımlamaktadır”
(Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498).
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kurumsal yönetimi; “şirketlerin
yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistem olarak tanımlanabilir ve şirketin yönetimi yönetim
kurulu hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içerir. Kurumsal
yönetim, şirketin amaç ve hedeflerinin saptandığı ve bunlara erişebilmek için performansı
izleme araçlarının belirlendiği bir yapıyı ortaya koyar. Kurumsal yönetim, makro ekonomik
politikalardan, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların faaliyetlerini
biçimlendiren bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer
almaktadır.
Kurumsal yönetim işletmelerin nasıl ve kimler tarafından yönetileceği ve kontrol
edileceği ile bağlantılıdır. Genel müdür, yönetim, pay sahipleri ve çalışanlar gibi farklı
tarafların işletmenin yönü ve performansı konusunda karar verme sırasında arasındaki
ilişkileri düzenleyen kurumsal yönetim, gelirini işletmenin karlılığı ile sağlayan aile ile diğer
paydaşların aynı yönde düşünmelerini de sağlamaktadır. “Kurumsal yönetim, işletmenin
yönetim hiyerarşisindeki “bilgi saptırıcı” eğilimleri azaltmayı hedeflerken, piyasalar
işletmelerin kendi karşılaştırmalı üstünlüklerini değerlendirerek üretim faaliyetinde
bulunmasını, kar etmesini sağlar. Bu sistemin işlemesi için bilginin doğru üretilmesi ve
aktarılması gerekir. Bu olmadığı takdirde vekâlet maliyeti ve ajans maliyeti olarak tanımlanan
maliyetler doğar ve bunlar yükseldiği ölçüde işletmenin piyasa mekanizmasından
yararlanması güçleşir.”
Yönetim, kontrol ve sahipliğin aynı kişide ya da aynı aileye dahil kişilerde birleşmesi,
işletmeyi kurumsallaşmadan uzaklaştırıcı bir faktördür. Bu anlamda kurumsal yönetim
profesyonel ve aile dışından bireylerin işletme içinde görev almaları ve sistematik bir
yönetimin sağlanmasını amaçlar. Bu anlamda değerlendirildiğinde; kurumsallaşma ve
kurumsal yönetim birbirini tamamlayan kavramlardır (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498).
Kurumsallaşma, tekrarlanan eylemlerin ve alışkanlıkların topluluklar içerisinde standart
hale gelmesi ya da uyulması gereken kurallar anlamı taşır. Örneğin, bir işletmenin iş
görenlerinin birbirlerine hitap ve selamlaşma biçimleri, ödüllendirme ve cezalandırma
yöntemleri, karar alma biçimleri, müşterilerle diyalog kurma biçimleri vb. eylemler ve
davranış tarzları kurumsallaşma olarak ifade edilebilir. Kurumsallaşma teorisi örgütsel
varlığın ve devamlılığının nedenleri ve sonuçları üzerine odaklanır. Örgütsel yapıların ve
işletme uygulamalarının gelişmesi geri besleme ve çevresel şartların yeniden şekillendirilmesi
ile başlar. Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri ile doğru orantılı
olarak artacak ya da azalacaktır. Kurumsallaşma düzeyi yüksek olan organizasyonlar çevresel
koşullara uyum sağladıktan sonra kurumda yer etmiş olan misyon, amaç, kural ve değerler ile
çevrelerini etkileyerek, işletmenin işleyişini kişisel değer ve inançlardan uzak tutacaklardır
(Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498).
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İşletmeler için yaşamsal bir öneme sahip olan kurumsallaşma; bir işletmenin kişilerden
bağımsız olarak kurallara, standartlara, prosedürlere sahip olması, değişen çevre koşullarını
takip eden sistemleri kurması ve gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını
oluşturması, kendisine özgü iletişim ve iş yapma yöntemlerini kültür haline getirmesi ve
böylece diğer işletmelerden farklı ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir (Karpuzoğlu,
2004: 45). Kurumsallaşma, bütün sosyal yapılar için çok önemli olmakla birlikte, aile
işletmeleri için çok daha önemlidir. İşletmelerde kurumsallaşmanın işareti, özel örgütsel
formlara başvurulması ve örgütsel hayatın alanı olarak kabul edilen örgütsel sahanın
oluşturulmasıdır.
Aile işletmelerinin kurumsallaşmasının birinci adımı ailenin ve şirketin anayasasının
hazırlanmasıdır. Aile şirketinin anayasası, esasen işleyişin kurallı hale gelmesini sağlayan ve
ortakları aynı zeminde buluşturan kuvvetli bir araçtır. Kurumsallaşmada; kişiler yerine tüzel
kişilik ön plana çıkartılarak, bireylerden bağımsız, modern iş ve işletmecilik anlayışı üzerine
bir sistem kurularak, bu sistemin organizasyon yapısına, işletme politikalarına, kültürüne;
yönetim, insan kaynakları, tedarik, üretim, pazarlama, finansman ve araştırma geliştirme gibi
işletme fonksiyonlarına hâkim kılınmasıdır. Kurumsallaşma, bir işletmenin tüm
fonksiyonlarının ve süreçlerinin belirli kurallar ve sistematik içerisinde kendiliğinden yürür
hale getirilmesini ifade etmektedir. İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinin belirli bir
sistematiğe ve kurallar dizisine bağlanması işletme kültürünün doğmasını ve kurumsal
kimliğin oluşmasını sağlar. Kurumsallaşmanın en temel felsefesi işlerin ve süreçlerin kişiye
değil bir modele dayandırılmasıdır. İşler ve süreçler bir modele dayandırıldığında işletmenin
yöneticilerin ve sahiplerinin kimler olduğu işletmenin devamı için pek bir anlam ifade etmez.
Kurumsallaşma kendi içinde rekabeti ve yenileşmeyi getirdiği için sürekli gelişme söz
konusudur (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 498).
Kurumsallaşma, işletmenin belirli amaç ve hedefler doğrultusunda, belirli ilke ve
değerler çerçevesinde yönetilmesidir. Bu amaç ve hedefler öylesine güçlü ve çekici, ilke ve
değerler öylesine sağlam ve bağlayıcıdır ki, firmanın mevcut yöneticileri kendilerini bunlara
uygun hareket etmek zorunda hissederler. Diğer bir ifade ile bunlar, yöneticilerin kişilik ve
kararlarından etkilenmeyen kavramlardır. Bu kavramlar, vizyon, misyon, ilke ve değerlerden
oluşur. Belirlenen amaç, ilke ve değerler işletme yöneticileri dâhil işletmede çalışan herkesi
bağlar.
3.1. Kurumsal Yönetimin Ortaya Çıkışı
Kurumsal yönetim kavramının ilk ortaya Adam Smith’in 1776 tarihli “Ulusların
Zenginliği” adlı eserinde “Anonim şirket yöneticilerinin, kendi kazandıkları paradan ziyade
başkalarının parasının yöneticisi olması nedeniyle bu parayı aynı titizlikle gözetmeleri
beklenemez. Böyle bir şirketin yönetiminde israf ve ihmal, az veya çok daima hakim olur”
ifadeleri yer almaktadır. 1932 yılında Berle ve Means’in “Modern Kurum ve Özel Mülkiyet”
adlı eserinde ortaya attıkları tespit Adam Smith’inkine çok benzemektedir. Berle ve Means
mali olmayan en büyük 200 Amerikan şirketinde hisse senedi sahibi olanların bu şirketlerde
küçük paylara sahip yatırımcılar olduklarını saptamışlardır. Bu durum sonucunda küçük
hissedarların şirketin yönetimini denetlemeleri sonucu elde edecekleri ek getiri de az
olacaktır. Sonuç olarak şirketin mutlak hakimiyeti paydaşlarda değil şirket yöneticilerinde
olacaktır (Menteş, 2009: 33).
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Kurumsal yönetim kavramı 19. yüzyıldan bu yana Avrupa, ABD ve Japonya’da
kullanılmaktaysa da özellikle 1980’li yıllarda öneminin artmaya başladığı görülmektedir.
Devletçi ekonomilerin yavaş yavaş terk edilerek piyasa ekonomisinin uygulandığı ve özel
sektör kuruluşlarının ekonomide yerlerini ve paylarını güçlendirmeye başlamaları ile
yönetilen fon miktarlarında da artışlar olmuştur. Buna ek olarak firmalar arası rekabetin ve
sermayenin hareketliliğinin bir diğer ifade ile dolaşım hızının gelişen teknoloji ile birlikte
artması, küreselleşme ve özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde yaşanan şirket skandalları
kurumsal yönetimin ortaya çıkma nedenleri arasında sayılabilir. Aysan’a göre “Kurumsal
yönetim modeli” 1997 yılı sonunda Uzakdoğu’da başlayan, 1998 ve 1999 yıllarında Dünya’ya
yayılan, 1998 yılında Rusya, Brezilya ve öteki bazı ülkelerin moratoryum(borç erteleme) ilan
etmelerine neden olan Dünya Ekonomik Bunalımından sonra geliştirilmekte olan teknikler
topluluğudur. Şekil 1’de de görülebileceği gibi şirketlerin kaynak talebinin artan fon arzı ile
karşılanması ortaklıkları doğurunca işletmeye fon aktaranların kar etme isteği, hissedarların
ise işletmenin değerinin yükselmesi yönündeki talepleri özellikle halka açık işletmelerde
kurumsal yönetimi zorunlu kılmıştır (Aysan, 2007: s.20). Dünya’daki gelişmelere paralel
olarak sermaye birikimlerindeki artışların üretilen farklı finansal ürünler aracılığıyla
değerlendirilmesi ve teknolojik gelişmeler ile tüm dünyaya yayılma imkanına kavuşması
ekonomik büyümenin temelini oluştururken, son yaşanan finans krizle,
aslında
denetlenmemesi durumunda zararlı sonuçlar doğurabileceğini de göstermiştir. Bir başka
ifadeyle, finans sektörü ne önem kazandıran gelişmeler, kurumların kurumsal yönetim
ilkelerini uygulamaması ve denetimlerin yapılmaması sonucunda tüm Dünya’yı ekonomik ve
politik açıdan sarsabilecek etkiler yaratmıştır (Sönmez ve Toksoy, 2011: 64).
3.2. Kurumsal Yönetimin İlkeleri
Gerek Dünya’daki gerekse ülkemizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması için
birçok etken bulunmaktadır. Şirketlerin şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk
ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerini sağlamaya yönelik kurumsal yönetim
kavramı, özellikle ABD’de yaşanan şirket skandalları sonrasında tüm Dünya’da gündeme
gelen bir kavramdır. Uluslararası düzeyde özellikle OECD tarafından 1999 yılında yayınlanan
ve 2004 yılında revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülke düzenlemelerine referans olma
açısından önemli bir yere sahiptir. Avrupa Birliği’nde de 2004 yılı içerisinde Kurumsal
Yönetim Forumu kurulmuş, kurumsal yönetim açısından önemli tavsiye kararları ve direktif
taslakları yayınlanmıştır. Dört temel ilke, olmazsa olmaz dört temel kural üzerine kurulu olan
Kurumsal Yönetim İlkeleri; Adillik/Eşitlik, Şeffaflık, Hesap verebilirlik, Sorumluluk
başlıkları altında ele alınmaktadır.
3.2.1. Adillik/Eşitlik
Bu ilke şirket yönetiminin tüm hak sahiplerine, paydaşlara eşit davranmasını ifade
etmekte olup, hissedarların haklarının korunması bu ilke kapsamında gerçekleşmektedir. Adil
yönetim anlayışının getirdiği bir zorunluluk olan bu ilkede şirket yönetimi faaliyetlerini
yerine getirirken doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen herkese eşit uzaklıkta olmalıdır.
Bu kavram sadece yöneticiler ya da paydaşlar açısından ele alınmamalıdır. Yani şirketin
tüm çalışanlarına karşı adil bir politika izlenmelidir. Terfi, ücret, iş güvenliği vb. konularda
çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır (Sönmez ve Toksoy, 2011: 65).
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3.2.2.Şeffaflık
Özellikle son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Dünya’da yaşanan finansal krizler şirket
skandalları bu ilkenin önemini ve uygulanması gereken bir kavram olduğunu ortaya
koymuştur. Bu bağlamda şirketlerin finansal durumlarını raporlamada kullandıkları yöntemler
ve standartlar da önem kazanmıştır. Örneğin Amerika’da meydana gelen en önemli şirket
skandallarından birisi olan Enron ve Worldcom sonrasında yasalaşan Sarbanes-Oxley Yasası
şirketleri daha şeffaf hale getirmiştir. Yasa sonucu şirketler başta bilanço dışı aktiviteleri
olmak üzere tüm faaliyetlerini daha da ayrıntılı bir şekilde beyan etmek zorunda kalmışlardır.
Şirketlerin sadece geleceğe yönelik faaliyetleri, karşılaşacağı riskler değil, öncesindeki
bazı faaliyetleri de yatırımcılara duyurması gerekmektedir. Özellikle kamuoyu ile
karşılaştırılabilir bir bilgi paylaşımını doğru zamanda yapmaları gerekliliği iyi uygulamalarda
ortaya konmaktadır. Şirketle ilgili gerek finansal gerekse finansal olmayan bazı bilgilerin yani
sır niteliğinde olmayan bilgilerin doğru, zamanında, anlaşılabilir şekilde kamuoyuna
duyurulması gerekmektedir (Sönmez ve Toksoy, 2011: 65).
3.2.3. Hesap Verebilirlik
Bu ilkede şirket yönetimiyle ilgili sorumlulukların,
kuralların açık bir şekilde
tanımlanması gerekirken, yönetici ve paydaşların ortak çıkarlarının yönetim kurulu
tarafından kollanmasını ifade etmektedir. Bu kavram şirkette yetkiyi ve otoriteyi elinde tutan
ve kullanan kişilerin nasıl bir yol izlediklerini hangi yöntemlere başvurduklarını bunları nasıl
kullandıklarının değerlendirilmesi için geleneksel mekanizmaları güçlendirmek amacıyla ön
plana çıkmıştır. Hesap verebilirlik ilkesi aslında yetkili kişilerin hareketlerini ve bunların
sonucu olarak ortaya çıkan performanslarını paydaşlara açıklama zorunluluğunu ifade
etmektedir. Bu bağlamda bu ilkenin hukuki ya da mali sorumlulukla herhangi bir ilgisi
bulunmamaktadır. Bu ilke için bir raporlama faaliyeti olduğunu da söylemek mümkündür.
Şirketlerin üstün performans yakalayarak başarılı olmalarını amaçlayan Kurumsal
Yönetim İlkeleri şirketlerin çevreye uyumlu olmalarını sağlarken aile işletmeleri açısından da
bir sonraki nesillere geçişte sorunları en aza indirmektedir. Şeffaflık, hesap verebilirilik,
adillik ve sorumluluk ilkeleri ışığında kurumsal yönetim ilkeleri yaklaşımı şirketlerin
paydaşlarının, çalışanların ve yönetim kurulunun ilişkilerini düzenleyerek globalleşen
Dünya’ya uyum sağlamasına da öncülük etmektedir (Sönmez ve Toksoy, 2011: 66).
3.2.4. Sorumluluk
Bu ilkede şirket adına yapılan faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi
düzenlemelere uygunluğunu ve bunların denetlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Şirket
yönetim kurulu ile tepe yönetiminin görevlerinin ve sorumluluklarının açık bir şekilde tarif
edilmesi de bu ilkede önem kazanmaktadır. Şirket yönetimini hissedarlar adına denetlemekle
yükümlü yönetim kurulu, şirketin faaliyetlerini yönetecek bir tepe yöneticisi seçmek ve
gerekirse yapılan performans değerlemesi sonucunda görevine son verme yetkisine sahiptir.
Sorumluluk ilkesinde şirket paydaşları için değer yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan
kanunlara ve bazı düzenlemelere uygun şekilde faaliyette bulunmayı ifade etmektedir.
Günümüzde şirketlerin sadece hissedarlarına karşı sorumlu olmayıp, yasalara ve topluma
karşı da birtakım sorumluluklarının bulunması, işletmenin faaliyetlerinin toplumsal kurallara
ve ahlaki değerlere de uygun olması gerekliliğini ortaya koymaktadır (Sönmez ve Toksoy,
2011: 67).
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4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRK AİLE İŞLETMELERİNİN
YÖNETİM İLKELERİNE ADAPTASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeyi zorlayan, mal ve
hizmetlerin çok önemli bir bölümü özel sektör tarafından üretilen ve işletmelerinin ise 1980’li
yıllardan beri piyasa ekonomisinin uygulandığı bir ekonomik sistem içinde faaliyetlerini
devam ettiren bir ekonomidir. Avrupa pazarlarının son dönemde giderek daralması ile
Ortadoğu pazarlarına olan yakınlığı ve bu pazarların karlılığı göz önünde bulundurulduğunda
Türkiye ekonomisinin son dönemde öneminin giderek arttığını söyleyebiliriz. Gerek devletin
kurumsal yönetime ilişkin regülasyonları, gerek Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde iş
hayatına gelen yeni düzenlemeler, gerekse de Türk Ticaret Kanunundaki gelişmeler
Türkiye’deki işletmelerin kurumsal yönetimlerini biraz daha zorunlu hale getirmiştir.
Bu bölümde, dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeleri ve bu gelişmelerinin
ülkedeki iş yaşamına etkilerini de göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki Aile İşletmelerinin
özelliklerini ve kurumsal yönetim ilkelerinin bu özelliklere adapte edilip edilemeyeceği
konusundaki değerlendirmeleri yapacağız.
4.1. Türk Aile İşletmelerinin Özellikleri
Dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de aile işletmelerinin gerek
sayı, gerek istihdam gerekse katma değer açısından göz ardı edilemeyecek bir yeri ve önemli
vardır. Tablo 2’den takip edilebileceği gibi ekonomide faaliyet gösteren yaklaşık 1,9 milyon
işletmenin % 99’una yakını, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olup, kendi içlerinde
ayrıldıklarında ise % 95’i mikro ölçekli, % 3’ü küçük ölçekli % 0,5’i orta ölçekli
işletmelerden oluşmakta olup, büyük ölçekli işletme sayısı çok yüksek değildir. Diğer
taraftan Türkiye’deki söz konusu işletmelerin % 95’e yakını ise aile işletmesi olup, Dünya
ortalaması olan % 65– 80’in üzerindedir.
Tablo 1. İşletmelerin ve İstihdamın Büyüklüklerine Göre Dağılımı
Çalışan Sayısına Göre
SSK’ya
Kayıtlı
İşletme Öl çeği İşyeri Grupları Dağılım (%) İşyeri Sayısı Dağılım (%)
Sigortalı Sayısı Dağılım (%)
KOBİ
1 - 250
99,35
952.237
99,72
5.222.111
80,01
Mikro
1-9
95,36
845.860
88,58
2.001.124
30,66
Küçük
10 - 49
3,01
91.003
9,53
1.820.331
27,89
Orta
50 - 99
0,97
15.374
1,61
1.400.656
21,46
Büyük İşletme 251’den fazla
0,65
2.674
0,28
1.304.713
19,99

Kaynak: DİE, SSK
Bir işletmenin aile işletmesi olması KOBİ olmasını gerektirmediği gibi KOBİ olması da
aile işletmesi olmasını gerektirmemektedir. Bununla birlikte, çoğu işletmede çalışanlar ve
ortaklar arasındaki akrabalık ilişkilerinin oranı, dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde
de aile işletmelerinin ağırlıklı olarak söz sahibi olduğunu göstermektedir. Mayıs–Aralık 2007
ayları arasında, İç Anadolu, Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde öne çıkan
Konya, İstanbul, Trabzon, İzmir, Eskişehir ve Adana illerinde, % 69’u üretim sektöründe,
% 28’i ise hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve banka müşterisi olan 296 firma sahibi ile
gerçekleştirilen bir çalışmada, Tablo 1’de de görülebileceği gibi, şirketlerin % 90 gibi yüksek
bir oranında ortak sayısının 5 ve 5’in altında olduğu ve ortaklar arasında yüksek oranda
akrabalık ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir (Sönmez ve Toksoy, 2011: 67).
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Şekil 1. Firmaların Ortak Sayısı ve Ortaklar Arasındaki Akrabalık İlişkisi
Kaynak: Sönmez, 2008: 243
Kendall’s Tau b Testi uygulanarak bulunan anlamlı korelasyonlar kapsamında
şirketlerin ortak sayısı ile ortaklar arasındaki akrabalık ilişkisi arasında % 99 güven düzeyinde
r=0,487’lik ilişki bulunmaktadır. (p = 0,000) Tablo 2’den de görülebileceği gibi ortak sayısı
1–5 kişi arasında olan işletmelerin ortakları arasında da hemen hemen aynı sayıda akrabalık
ilişkisi bulunmaktadır.

Ortak Sayısı

Tablo 2: Ortak Sayısı & Ortaklar Arasındaki Akrabalık İlişkisi

Yok
1 - 5 kişi
6 - 10 kişi
10 kişi - Üst ü
T opla m

Yok

1 - 5 kişi

21
37
4
0
62

0
165
6
4
175

Akrabalık
İlişkisi
6 - 10 kişi 10 kişi - Üstü
0
1
11
0
12

0
2
0
0
2

T oplam
21
205
21
4
251

Kaynak: Sönmez, 2008: 256
Söz konusu ilişki, Türkiye’de KOBİ’lerin çoğunun aynı zamanda aile işletmesi
olduğunu ispat etmektedir. Bu durum farklı bir açıdan değerlendirildiğinde; KOBİ’lerin
faaliyetlerini sürdürürken, ölçeklerinden kaynaklanan sorunlarına ek olarak, ölçek değiştirme
dönemleri ve ailenin kalabalıklaşması ile birlikte, aile işletmelerinin yaşadıkları problemlere
de muhatap kaldıkları gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı da Dünya’da olduğu
gibi Türkiye’de de ekonomik göstergeler açısından önemleri ve sayılarının yüksekliğine
rağmen, aile işletmelerinin ömürleri uzun olamamakta ve ikinci veya üçüncü nesle geçişleri
çok mümkün olamamaktadır. Her 10 aile işletmesinden ancak 3’ü ikinci nesle
devredilebilmektedir. Benzer durumun gelişmiş ülkelerde ise ikinci nesle geçişlerden ziyade
üçüncü nesle aktarılmasında yaşandığını yapılan araştırmalar göstermektedir. ABD’de
yapılan bir araştırmanın sonuçları, birinci kuşakta son bulan aile işletmesi sayısının % 80,
ikinci kuşağa ulaşanların oranının % 16, üçüncü kuşağa ulaşanların oranının % 4 olduğunu
göstermektedir.
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Türkiye’de işletmelerin
letmelerin özellikle de KOB
KOBİ’lerin
’lerin büyük bir bölümü ise patron şirketi
şeklinde yönetilmekte, şirketin
irketin kurucusu hemen tüm kararların verilmesinde tek başına
hareket ederek, işletmenin
letmenin geleceğini
gelece
belirlemektedir. Buna mukabil, Türkiye’de KOSGEB
tarafından yapılan bir araştırmada
ştırmada iişletme sahiplerinin çoğunun
unun ilk ve ortaokul mezunu
oldukları gözlenmiştir. Genellikle çıraklıktan patronluğa geçmiş işletme
letme sahiplerinin, yönetim
ve özellikle de finansal yönetim konularında şahsi
ahsi tecrübeleri ve kulaktan dolma bilgiler
doğrultusunda işletmelerini yönetmeleri aile işletmelerinin ikinci nesle geçişlerini
engellemekte ömürlerini kısaltmaktadır.
Türkiye’de KOBİ’lerin
’lerin dolayısıyla aile iişletmelerinin çoğunun
unun büyük işletmelerin
tedarikçisi, bayisi, fason üreticisi vb. olarak çalıştıkları
çalı tıkları gerçektir. İstihdam açısından
incelendiğinde;
inde; en yüksek istihdam yaratan ilk be
beş sektörün, tekstil, konfeksiyon ve deri
üretimi, metal eşya,
ya, mobilya, gıda, içki, tütün, aağaç ve orman ürünleri sektörleri olduğu
oldu
görülmektedir. Makina imalatı, otomotiv ana ve yan sanayi, plastik sektörleri ise istihdamın
artış gösterdiğii sektörlerdir. İİstihdamın dağılımında ise tekstilin ağırlığ
ğırlığı Türkiye’de hala
nitelikli iş gücü seviyesinin dü
düşük olmasının
lmasının göstergesidir. Söz konusu durum, özellikle
kurumsallaşma
ma ve profesyonel yönetime geçi
geçişte işletme çalışanlarının
anlarının gösterebilecekleri
dirençler açısından önemlidir.

erin %
Türkiye’de aile işletmelerinin
letmelerinin genel özelliklerini Şekil 2’den de izlersek; işletmel
i
98’inin mikro ve küçük ölçekli olması ve genel anlamda işletme
i letme sermayesi yetersizli
yetersizliğinden
kaynaklanan problemlerden ötürü faaliyetlerini devam ettirmede yaşadıkları
ya
yaş
zorluklar,
kurumsallaşma
ma ve kurumsal yönetim ilkeleri konularını ilgi alanları dışı
dı nda bırakmalarına
neden olmaktadır.

Şekil
ekil 2. Türkiye’de Aile İşletmelerinin Yapısı
Kaynak: Sönmez, 2008: 245
Diğer
er taraftan ölçek fark etmeksizin genelde iişletmelerin dışa
şa kapalı yönetimleri,
Kurumsal Yönetim sistem ve tekniklerini yaygın biçimde uygulamalarının önünde önemli bir
engel olarak durmaktadır. Bundan dolayı da kurumsallaşma
kurumsalla ma ile ilgili çalış
çalışmalar ancak ölçek
değiştirme
tirme ya da Greiner’in işletme ya
yaşam evresinde işaret edilmiş olan dönem geçi
geçişlerinde bir
ihtiyaç olarak idrak edilmekte ve başlatılmaktadır (Sönmez ve Toksoy, 2011: 70-71).
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Şekil 3. Ölçek Değiştirirken İşletmelerin Yaşadıkları Sorunlar
Kaynak: Lerry Greiner, http://www.12manage.com/methods_greiner.html
Söz konusu krizlerin dönem geçişlerinde ortaya çıkması ise işletmenin içinde
bulunduğu duruma bağlı olarak farklı ihtiyaçlarının da doğduğunu ve yöneticilerin ve aile
bireylerinin bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri konusunu ortaya çıkarmaktadır. Şekil
3’deki Greiner’in anlatımı, işletmelerin ölçek değiştirme sırasında liderlik, otorite krizi gibi
krizler yaşadıklarını göstermektedir. Bununla birlikte, işletmelerin büyüme safhalarında
bölümlendirmeye gidildikçe her bölümü o konuda uzmanlaşmış aile bireyinin yönetmesi hem
kurumsallaşma hem de işletmenin etkinliği açısından değerlidir.
Temmuz 2012 ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni TTK’nın yanı sıra kurumsal
yönetim ilkelerinin özellikle şeffaflık ilkesi ile doğrudan ilintili olarak işletmeleri
ilgilendirecek bir başka uygulama da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından Haziran 2012’den itibaren uygulamaya geçileceği açıklanan Basel II kurallarıdır.
Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve uygulama konusunda henüz bir
zorunluluk mevcut olmamakla birlikte, özellikle SPK’nın “uygula, uygulamıyorsan açıkla”
yaklaşımı doğrultusunda, halka açık olan ve İMKB’de işlem gören şirketler tarafından konuya
önem verilmeye başlanmıştır (Sönmez ve Toksoy, 2011: 70-71).
5. SONUÇ
Türkiye’deki Aile İşletmelerinin ülke ekonomisinde son derece önemli bir paya sahip
olmalarına rağmen, kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmemesi ekonomik anlamda ciddi
kayıplara neden olabilir. Gerek esnek yapıları ile pazardaki teknolojik gelişmelere ve piyasa
şartlarına kolay uyum sağlamaları, gerekse de müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilecek
refleksleri olan Aile İşletmelerinin, kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmeleri sonucunda
bu özelliklerini katma değer yaratacak alanlara adapte etmeleri ülke ekonomisinde önemli
gelişmelere sebep olacaktır. Bu manada, Türkiye’de yer alan Aile İşletmelerinin dünyadaki
emsallerinden farklı olarak ne gibi farklılıklarının olduğunu ortaya koymak, problemin ortaya
koyulması ve çözüm önerileri geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.
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Türkiye’deki Aile İşletmelerinin ortaklık yapılarından akrabalık ilişkilerine, karar
almada yaşadıkları sorunlardan kuşak çatışmalarına, sermaye sahiplerinin eğitim
seviyelerinden yönetimi devredecekleri ikinci nesille yaşadıkları kuşak çatışmalarına kadar pek
çok konunun başlıklar halinde değerlendirilip, geçmişte yapılan araştırmalarla desteklen
öneriler sunulması gerekmektedir.
Ortaklık yapıları genelde aile üyeleri ve akrabalardan oluşan bu işletmelerde, ikinci
nesilde farklı anne ve babaların çocukları yönetimi devralacağı için ülke kültürüne has bir
takım çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmaları önlemek için, ikinci nesle yönetimi
devrederken liyakat kriterinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu sayede, farklı anne ve
babaların çocukları yönetimi devralırken bu aileler arasında yaşanacak olası sorunlar önlenmiş
olacaktır.
Piyasada konjonktürel olarak, firmalarının iş hacimlerinin büyümesi beraberinde
ölçeklerinin de büyümesi anlamına gelir. Bu tür durumlarda, gerek işletmenin gerekse de
yönetimin fonksiyonları daha karmaşık bir hal aldığı için yönetim konusunda profesyonel
olmayan, diğer bir değişle kurumsal yönetim ilkelerini benimsemeyen üst yönetim bir takım
karar ve uygulamalarda çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Büyüyen ölçekte işleri idame
ettiremeyerek müşteri kaybı ile sonuçlanacak bir süreç yaşamak kuvvetle muhtemeldir. Bu tür
bir durumda, işletmenin kurumsal yönetim ilkelerine adapte olmuş profesyonel bir yönetime
ihtiyacı vardır.
Genelde söz sahibi bir tek kişi olan ve “Patron Şirketi” olarak da anılan bu tür
işletmelerde sermaye sahiplerinin aldıkları bazı kararlar şirketleri son derece zor durumlara
düşürebilmektedir. Bu süreçte toplantı ve istişare kültürünün işletme içerisinde yayılması,
uygulanması ve yerleştirilmesi olası bu tür zararların önüne geçebilecektir. Tüm kararlarda son
derece etkin ve tek yetkili olan patronların son derece önemli bir örtülü bilgi hacmine sahip
oldukları da yadsınmamalıdır. Eğitim seviyeleri yüksek olmayan bu tür yöneticilerin,
geçmişten gelen bilgi ve tecrübe ile edindikleri bilgileri, bulundukları sektörlerle ilgili son
derece önemli ve dikkate değerdir. Fakat kriz anlarında verilen hızlı ve hissi bir takım
kararların da kötü tecrübelerle sonuçlandığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
Çoğunlukla ilk ve ortaokul düzeyinde bir eğitim almış olan işletme yöneticileri,
genellikle ikinci nesillerin eğitimleri konusunda hassas davranmaktadırlar. Çoğu Türkiye’nin
dışındaki gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde eğitim almış olan ikinci nesil üyeleri, eğitimleri
bitip ülkeye ve işlerin başına döndüklerinde karşılarında bambaşka çalışma şartları
bulmaktadırlar. Bu başkalık sadece ikinci nesil için değil aynı zamanda yönetimi devredecek
olanlar için de geçerli olmaktadır. Kendi ülkelerinin kültürleri ve piyasa şartlarında yetişmiş,
edindikleri tecrübelerde bilgilerini içselleştirmiş olan yöneticiler; ikinci nesil üyelerinin
gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde edindikleri bilgileri karşılaştırmaktadırlar. Bu
karşılaştırma sonucunda da çok ciddi kuşak ve bilgi çatışmaları yaşanmaktadır. Bu tür
durumlarda, öncelikle yetişen ikinci neslin yükseköğrenimi süresince, hem ülke kültüründen
hem de ilgili piyasa şartlarından uzak kalmaması gerekmektedir. Bu aşamada gelişmiş
ülkelerde en güncel bilgiler ve modern uygulama şekillerini edinen ikinci neslin getireceği
yenilik ve dinamizmi de göz önünde bulundurma ve değerlendirme görevi de yöneticilere
düşmektedir.
Hem ülkemiz hem de diğer ülke ekonomileri için dinamo görevi gören KOBİ’lerin ve
büyük bölümü aile işletmesi olan bu şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetilmeleri
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ülkelere rekabet avantajı sağlayacaktır. Bir sonraki nesle geçme oranı azalan bu firmaların
varlıklarını daha uzun süre sürdürmeleri ekonomide istihdam ve canlılık sağlayacaktır. Uzun
süre varlıklarını sürdüren firmalar hem dünya pazarlarında rekabet edebilecek hem de dünya
çapında markalar yaratıp, yönetebileceklerdir. Bir ürünün pazar şartlarında bir marka
olabilmesi için geçen süreyi göz önünde bulundurduğumuzda uzun hayatta kalan ve nesilden
nesile devam eden bu firmaların önemi ortaya çıkacaktır.
Bu aşamada ülke içinde oluşturulacak bir kurumsal yönetim bilincinin, kanunlar ve
yönetmeliklerle desteklenmesi, önümüzdeki süreçte oluşacak tüm yönetim yapılarının
kurumsal yönetim ilkeleri değerlendirilerek kurulması sürece katkı sağlayacaktır. Bu sayede
ülkede yer alan kurumların büyük bir bölümünde kurumsal yönetim ilkeleri daha çok oranda
uygulanacaktır.
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TÜRKİYE’DEKİ TURİZM SEKTÖRÜNDE STAJ YAPMIŞ KIRGIZ ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE TÜRK TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. M. Asıf YOLDAŞ*
ÖZ
Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı Türkiye, bu
özelliklerini günümüze kadar devam ettirebilmiş dünyanın ender turizm cennetlerinden
biridir. Dört mevsimin tüm özelliklerinin her zaman yaşanabildiği yöreleri, yeşil ormanları,
kayak sporuna elverişli karlı dağları, temiz denizleri, kumsalları, kaplıcaları, konuksever insan
dokusu ve dünyanın üç ünlü mutfağından birine sahip olması bakımından da ayrıcalıklı bir
ülkedir.
Bu açıdan bakıldığında, Türkiye bölgede turizm alanında tecrübeye sahip bir ülke
konumundadır. Bu çalışmanın amacı söz konusu alanda Türkiye’de staj yapan üniversite
öğrencilerinin gözüyle Türk turizmini değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda hem
Türk hem de Kırgız turizmcilerince ilerde sektörle ilgili oluşturacakları stratejilerine ışık
tutmaktır.
Anahtar Sözcükler: Turizm sektörü, Türk Turizmi, Kırgız Turizmi, Üniversite Öğrencileri
THE EVALUATION OF THE TURKISH TOURISM IN THE EYES OF THE
KYRGYZ UNIVERSITY STUDENTS WHO HAVE DONE THEIR INTERNSHIP IN
THE TURKISH TOURISM SECTOR
ABSTRACT
Turkey in which the history, culture and outstanding natural beauty is jointly lived and
that has got its these properties continued until today is one of the rare tourist paradise of the
world. In respect to its sites in which all of the futures of four seasons that can be lived at any
time, its green forests, snowy mountains suitable for skiing, clean seas, sandy beaches, hot
springs, hospitable people and having one of the three most famous cuisines in the world, it is
a privileged country
From this perspective, Turkey is at the position of a country which has experience in
the field of tourism in the region. The aim of this study is to evaluate the Turkish Tourism
through the eyes of university students who have done their internships in the said field in
Turkey and to shed light on the strategies to be established related with the sector in the future
by both the Turkish and Kyrgyz tourism as a result of this evaluation
Keywords: Tourism sector, Turkish Tourism, Tourism in Kyrgyzstan, University Students
*

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü,
mayoldash@hotmail.com
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1. GİRİŞ
Turizm sektörü geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler
tarafından yoğun şekilde ilgi gösterilen bir sektör olma özelliğini hala korumaktadır. Bunun
en önemli nedeni ise, dünya genelinden en hızlı gelişen sektörlerden biri olmasıdır. Bu durum,
turizm sektörünün ülke ekonomilerine katkılarını ön plana çıkarmış ve Dünya Turizm
Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ilişkin tahmininin de
etkisiyle her ülkenin kendi turizm arz potansiyeli nispetinde bu pastadan pay alma veya
aldıkları payı büyütme mücadelesine girişmelerine neden olmuştur. Turizm sektörünü
geliştirerek ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre ulaşmak istediği hedef farklılık
gösterebilmektedir.
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı ve turizm gelirlerinde sağlanan sürekli artışlar,
sektörde istikrarlı bir gelişmenin olduğunu göstermektedir. Dünya Turizm Örgütü tarafından
hazırlanan "Turizm: 2020 Vizyonu Avrupa" konulu çalışmada, Türkiye'nin 2020 yılında,
bölgesinde Fransa, İspanya ve İtalya'dan sonra 4. ülke konumuna geleceği ve aynı yıl
turizmden elde edeceği gelirin 40 milyar ABD Doları'na yükseleceği tahmini yapılmaktadır.
Türkiye’nin 2020 hedefi ise, 60 milyon ziyaretçi ve 50 milyar ABD Doları değerinde turizm
geliridir.
Şubat 2012’da İstanbul'da düzenlenen Orta Asya Türkiye Otel Yatırım Konferansında
konuşan Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) Pazarlama Direktörü Geoffery Breeze,
seyahat pazarının bugünü, önümüzdeki süreç ve Türkiye'ye dair önemli değerlendirmelerde
bulunarak önümüzdeki 10 yılda Türkiye turizmi ortalama yüzde 6,8 büyüyecek şeklinde
ifadelerde bulundu. (http://www.haberler.com, erişim: 08.02.2012)
Kırgızistan genç bir cumhuriyet olması dolayısıyla daha yakın bir dönemde 25 Mart
1999 tarihinde kabul ettiği No: 34 sayılı “Turizm Yasası“nın birinci bölümünün ilk
maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Turistlerin geçici süre içerisinde bulundukları ülke ve ya bölgede ihtiyaç duydukları
oteller ve diğer konaklama tesislerinin, ulaştırma, yeme-içme, eğlence, bilimsel, diplomatik,
sağlık, spor, dini ve diğer ihtiyaçları, tur operatörlük ve tur acenteciliği faaliyetlerini
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gerçekleştiren hem de seyahat hizmetleri sunan ve rehberlik–tercümanlık hizmetleri veren
organizasyonların bütünüdür şeklinde tanımını yapmıştır (http://www.isguc.org).
Bu yönüyle bakıldığında turizm sektörü ülkede yeni gelişmeye başlamış ve bu alanda
çok sınırlı üniversitelerde turizm bölümü açılmıştır. Bu okullardan birisi İktisat ve
Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesine bağlı Turizm İşletmeciliği
bölümüdür. Bu bölüm 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında Kırgızistan Milli Eğitim
Bakanlığının izniyle açılmış olup 2011- 2012 Eğitim Öğretim yılında da Türkiye Cumhuriyeti
Yüksel Öğretim Kurulundan gereken prosedürleri tamamlayarak diploma denkliği iznini
almıştır. Turizm bölüm; öğrencilerinin alanlarında daha iyi yetişmeleri ve uluslararası
düzeyde eğitim alabilmeleri için 2009-2010 Eğitim öğretim yılından beri Türkiye’de staj
projeleri yürütmektedir.
Bu çalışma Kırgızistan’daki turizm bölümlerinden Türkiye’deki turizm sektöründe
alanları ile ilgili staj yapıp gelen öğrencilerin gözüyle Türk turizminin değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır. Böylece öğrencilerimiz Turizm sektöründe tecrübeli sayılı ülkelerden
olan Türkiye’deki uygulamaları kendi ülkelerindeki durumla kıyaslama fırsatları ve turizm
alanında Türkiye’yi örnek alma imkânları olacaktır.
Kırgızistan ekonomi kaynakları açısından sınırlı alternatiflere sahip olduğundan ve
tarım hayvancılık ülkesi konumunda olan bir ülke olduğu için turizm sektörü geliştirildiğinde
ekonomiye yararları ve etkileri gelişmiş ülke ekonomilerindeki turizm sektörü katkılarından
çok daha fazla olabilir.
2. TURİZMİN TANIMI, ÖNEMİ VE TÜRKİYE ’DE GELİŞİMİ
2.1. Turizmin Tanımı
Turizm, gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinimleri, doğa ve sanatla
beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına
dayanan ve özellikle ticaretle sanayinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale
gelmelerinin bir sonucudur. Turizm konusuna ilişkin bir çalışmada ilk ve en büyük zorluk,
turizmin tanımının

net bir şekilde yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü son
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derece geniş, çok yönlü ve karmaşık bir olayı tek bir tanım ile ifade etmek kolay değildir
(http://www.goktepe.net).

Ulusların ve toplumların birbirine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa
özgü bir olay olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle başka bir ülkeden veya bölgeden
yabancıların gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla ortaya çıkan hareketin ekonomik yönünü
ilgilendiren faaliyetlerin tümü olarak açıklanabilir (KOZAK,2000,17).
Kısacası

insanların

türlü

amaçlarla

yaptıkları

gezilere

turizm

denir

(http://www.webhatti.com/turizm). Turizm olayını tanımlanmasında genellikle dinamik bir
unsur olarak kabul edilen seyahat faktörü önemli bir yer tutar. Ancak teorik olarak insanların
yaptığı bütün seyahatlerin turizm olayının bir unsuru olduğu da söylenemez. Buna ancak
seyahat amacı göz önüne alınarak karar verilebilir (KOZAK,2000,18). Turizm olayının
tanımlanmasında ve oluşmasında gerekli ikinci unsur konaklamadır. Konaklama yabancıların
bir yere yaptıkları yolculuklarından ve devamlı kalma, para kazanma amacı gütmeyen
konaklamalarından doğan ilişkilerin bütünü olarak algılayabiliriz.
2.2. Turizmin Önemi
Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler ile hızlı kentleşme, nüfus artuşı ve
teknolojik gelişmeler, uluslararası turizm hareketini geliştiren önemli unsurlardır. Turizmin
yapısal özelliği ve turizm hareketlerine doğrudan katılan turistler ile katılma isteğinde olan
turistlerde kendisini gösteren değişmeler, gelecek yıllarda turizm hareketlerinin hangi yönde
gelişeceği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Her yıl milyonlarca kişi
değişil amaçlarla turizm, uluslararası turizm hareketlerine katılmaktadır. Uluslararası turizm
hareketlerinin temelini, bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye turizm amaçlı seyahat eden
kimseler oluşturmaktadır uluslararası turizm hareketlerine katılan turistlerin daha uzun süre
konaklama yapmaları, daha fazla harcamada bulunmaları ve beraberinde döviz getirmeleri
sonucunda bölgenin ekonomik yapısına katkıda bulundukları için önemli bir unsurdur. 1974
ile 1980 yılları arasında yaşanan durgunluğa karşı turizm dünyada en hızlı gelişen
endüstrilerden biri haline gelmiştir (Kozak, 2000:126).
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2.3.Turizmin Türkiye’deki Gelişimi
Uluslararası turizm hareketlerinden Türkiye’nin 1997 yılı itibariyle aldığı pay, turist
sayısı ve turizm geliri olarak %1,8 düzeyindedir. Türkiye’nin turizm açısından sahip olduğu
doğal, kültürel ve ekonomik vb. potansiyel değerleri planlı ve verimli bir şekilde
değerlendirmesi durumunda gelecek dönemlerde uluslararası turizm hareketlerinden alacağı
pay daha da yüksek olacaktır. Son yıllarda turizm hareketlerinin yılın bütün dönemlerine
yaymayı amaçlayan kongre turizmi, yat turizmi, golf turizmi, yayla turizmi ve dağ turizmi
gibi turizm türleri gelecek dönemlerde Türkiye turizminin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Günümüze değin Türkiye’ye yönelik turizm faaliyetleri daha çok kıyı turizmine
yönelik olmuştur. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci amacının kültürel değerleri
gezmek görmek olduğu ve buna bağlı olarak kültür turizmine yönelik çalışmaların ağırlık
kazandığı dikkate alınırsa Türkiye’nin kültür turizminde de önemli bir paya sahip olacağı
söylenebilir. Diğer yandan 1995 yılından itibaren Avrupa da tek Pazar uygulamasına
geçilmesiyle birlikte, üye ülkelerden Türkiye’ye yönelik dış turizm talebinde önemli
değişmeler olmuştur. Türkiye turizminde önemli bir gelişme de, sayıları artan örgün ve
yaygın turizm eğitim programlarıyla son yıllarda Türkiye de turizm bilincinin sağlıklı bir
şekilde yerleşmeye başlaması sonucunda turizm sektörüne yönelik çalışmaların daha duyarlı
bir hale gelmesidir.
3. TURİZMİN KIRGIZİSTAN AÇISINDAN ÖNEMİ
Kırgızistan Cumhuriyetinin 25 Mart 1999 tarihinde kabul ettiği No: 34 sayılı “Turizm
Yasası“nın birinci bölümünün ilk maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır. “Turistlerin geçici
süre içerisinde bulundukları ülke ve ya bölgede ihtiyaç duydukları oteller ve diğer konaklama
tesislerinin, ulaştırma, yeme-içme, eğlence, bilimsel, diplomatik, sağlık, spor, dini ve diğer
ihtiyaçları, tur operatörlük ve tur acenteciliği faaliyetlerini gerçekleştiren hem de seyahat
hizmetleri sunan ve rehberlik–tercümanlık hizmetleri veren organizasyonların bütünüdür.
(http://www.isguc.org)
Ülke ekonomi kaynakları açısından sınırlı alternatiflere sahip olduğundan ve tarım
hayvancılık ülkesi konumunda olan bir ülke olduğu için turizm sektörü geliştirildiğinde
ekonomiye yararları ve etkileri gelişmiş ülke ekonomilerindeki turizm sektörü katkılarından
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çok daha fazla olabilir. Ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına turizm sektörünün verebileceği
pozitif potansiyel etkileri dikkate alınırsa, sektörün geliştirilmesi Kırgızistan Cumhuriyeti için
aktüel ve önemlidir.
Kırgızistan Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı Askar AKAYEV’e göre: “Turizm, hiç
kuşkusuz Kırgızistan’ın ekonomik gelişiminin önemli ve başlıca faktörü olabilecektir. Turizm
ülkeye gelir getiren güvenilir kaynak olmakta hem de ülkenin çeşitli bölgelerinde istihdam ve
gelir sağlayacaktır” ( http://www.kgturizm.tr.gg/Turizm.htm).
Bu yönüyle baktığımızda ülke turizminin tanıtım ve pazarlaması yeterli ölçüde
yapıldığında genel olarak aşağıdaki yararları sağlayacaktır (http://www.frmtr.com).
3.1. Ülke Ekonomisi Açısından Önemi
 Ülkenin döviz girdisi artacak
 Ödemeler dengesine pozitif yönlü katkı sağlayacak,
 Emek yoğun bir sektör olması sebebiyle geniş istihdam alanları sağlayacak ve bu
bağlamda ülkenin işsizliği azalacak,
 Ülke için yeni vergi alanları oluşacak
 Turizme bağlı olarak ülkede gıda inşaat ve daha birçok sektörünün de gelişimine
katkıda bulunacaktır. Kısaca bölge ve ülkenin ekonomisine artı değer katması turizm
sektörünün Kırgızistan açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır
(http://www.frmtr.com)
3.2. Toplumsal Açıdan önemi
Turizm, insanlar ve uluslararasındaki karşılıklı tanımanın bir aracı olduğundan Kırgız
halkının diğer halklarla karşılıklı tanınmalarını sağlayacaktır.
Turizm, ülkenin birbirinden farklı anıtsal ve kültürel değerlerini karşılıklı olarak tanımaya,
Kırgız halkının genel kültür düzeylerini yükseltmeye imkan verecektir.
Turizm, doğal, sosyal ve kültürel çevrenin korunmasını ve değerlendirilmesini sağlayan bir
eleman olduğundan Kırgızistan’ın turizm alanlarının geliştirilmesi ve potansiyel turizm
sahalarını keşfedilmesini sağlayacaktır.
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3. ÇALIŞMANIN AMACI
Bilindiği gibi Türkiye ile Kırgızistan arasında çok önemli yatırım alanları
bulunmaktadır. Türk yatırımcıların Kırgızistan’da yatırım yapmaları için en ilgi çekici yönü
yatırım olanaklarının çeşitliliği ve insan kaynaklarının yeterliliğidir. Özellikle turizm alt
yapısı, haberleşme, enerji ve genel olarak sanayi sektörü önemli yatırım olanağıdır. Bu
yönüyle bakıldığında işbirliği alanı yaratabilecek önemli sektörlerden biri turizm alanıdır. Bu
bağlamda çalışmanın amacı söz konusu alanda Türkiye’de staj yapan üniversite öğrencilerinin
gözüyle Türk turizmini değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda hem Türk turizmi
hem de Kırgız turizmcilerine ilerdeki sektörle ilgili oluşturacakları stratejilerine ışık tutmaktır.
4. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Turizm sektörü geçmişten günümüze hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler
tarafından yoğun şekilde ilgi gösterilen bir sektör olma özelliğini hala korumaktadır. Bu
açıdan baktığımızda, tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin içiçe yaşandığı Türkiye,
bu özelliklerini günümüze kadar devam ettirebilmiş dünyanın ender turizm cennetlerinden
biridir. Dört mevsimin tüm özelliklerinin her zaman yaşanabildiği yöreleri, yeşil ormanları,
kayak sporuna elverişli karlı dağları, temiz denizleri, kumsalları, kaplıcaları, konuksever insan
dokusu ve dünyanın üç ünlü mutfağından birine sahip olması bakımından da ayrıcalıklı bir
ülkedir. Kırgızistan cumhuriyeti tarihi sürecine baktığımızda Türkiye ile iyi ilişkiler içinde
olan ülke; rekreasyon -termal turizmi, tarihi ipek yolunda uluslararası turizm, dağ turizmi, av
turizmi, ticaret ve kongre turizmi, doğa turizmi gibi potansiyel turizm alanlarına sahiptir. Bu
bağlamda iki ülke arasında diğer alanlarda olduğu gibi turizm alanında da iş birliği yapılması
ve geliştirilmesi açısından bakıldığında, bu çalışmanın önemi ortaya çıkacaktır.
5. ÇALIŞMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE ÖRNEK KÜTLE SEÇİMİ
Söz konusu çalışma literatür taraması ve anket çalışmasından oluşmaktadır.
Türkiye’de Turizm alanında staj yapan öğrencilerin Türk turizmi hakkındaki düşünceleri ve
değerlendirmeleri anket çalışması ile tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmaya dahil edilen
öğrenciler rasyonel olması açısında 2010- 2012 yılları arasında ülkenin güneyindeki
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve ülkenin güneyindeki İktisat ve Girişimcilik
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Üniversitesi Türk Dünyası fakültelerinden Türkiye’ye staj yapmak için gönderilen öğrenciler
tespit edilerek anket uygulaması yapılmıştır.
Ana kütle değerleri hakkındaki değerlendirmelerin daha sağlıklı bir şekilde test
edilebilmesi için örneklerin bizzat Türkiye’de Turizm alanlarında staj yapan öğrenciler
olmalarına dikkat edilmiştir.
6. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formları Türkiye’de staj
yapan öğrencilerle yüz yüze görüşülerek doldurulmaya çalışılmıştır. Ankete toplam 150
öğrenci katılmıştır. Çalışmada değerlendirilmesinde ankete konu ifadelerin analizinde frekans
ve yüzde dağılımlar kullanılmıştır. Buna ilave olarak Excel sürüm 7.0 gerekli durumlardan
verilerin analizinde ve grafik olarak sunulmasında kullanılmıştır.
7. ÇALIŞMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Burada çalışmanın konusu olan Türkiye’deki turizm sektöründe staj yapan Kırgız
üniversite öğrencilerinin gözüyle Türk turizminin değerlendirilmesi ile ilgili anket sonuçları
incelenecektir.
Tablo. 1. Tarafsız Bir Gözle Bakıldığında katılımcıların Türkiye Turizminin
Nasıl Gördüklerine İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Markalaşmış
Markalaşma yolunda ilerliyor
İdare ediyor, ne iyi ne kötü
Başarısız
Orta derece başarılı

TOPLAM

Frekans
60
40
15
15
20
150

Yüzde %
40
26.66
10
10
13.33
100,0

Tablo 1’de katılımcıların Türk turizminin durumunu nasıl gördüklerine ilişkin frekans
dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 40’nın Türk
turizminin markalaştığını,

%26.6’sının ise sektörün markalaşma yolunda ilerlediğini ve

%13.33’lük bir kısmı ise sektörün orta derecede başarılı olduğunu düşünüyorlar. Sonuca
bakılırsa öğrenciler büyük çoğunluğu sektörün markalaştığını düşünüyorlar. Burada
katılımcılar durumu orta Asya turizmi ile karşılaştırarak markalaştığını kanısında olduğu
düşünülüyor. Belki bir Avrupalı öğrenci bu şekilde düşünmeye bilir.
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Tablo. 2. Ülke dışına gezi imkanınız olursa aşağıdaki ülkelerden öncelikle hangisini
tercih ederdiniz Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Rusya
Türkiye
Ukrayna
Amerika
Almanya

TOPLAM

Frekans
5
50
15
65
15
150

Yüzde
3.3
33.3
10
43.3
10
100,0

Tablo 2’de katılımcıların ülke dışında gezi imkanları olduğunda tablodaki ülkelerden
hangisini tercih edeceklerine ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına
bakıldığında, öğrencilerin % 33.3’ünün Türkiye’yi tercih edeceklerini söylerken % 43.3’ü ise
Amerika’yı tercih ettiklerini söylüyorlar. Bunun akabinde %10’u Almanya’yı, %3.3’ü
Rusya’yı tercih edeceklerini bildiriyorlar. Burada katılımcıların % 33.3’ünün Türkiye’yi
tercih ettiklerinin sebebi öğrencilerin Türkiye’yi gördükleri için diğer ülkeler gitme gezme
düşünceleri ağır basıyor. Eğer Türkiye’ye gitmemiş bir öğrenciye ilk gidecekleri ülke Türkiye
olacaktı.
Tablo. 3.Türkiye’de tatil yapmak istediğinizde aşağıdaki şehirlerinden hangisini tercih
ederdiniz şeklindeki Soruya İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
İstanbul
Antalya
Ankara
İzmir
Bursa

TOPLAM

Frekans
72
63
5
5
5
150

Yüzde
48
42
3.3
3.3
3.3
100,0

Tablo 3’te katılımcıların Türkiye’de tatil yapmak istediğinizde tablodaki şehirlerinden
hangisini tercih edeceklerine ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına
bakıldığında, öğrencilerin % 48’nin İstanbul’u % 42’si Antalya’yı, % 3.3’ü Ankara, % 3.3’ü
İzmir derken yine % 3’ü ise Bursa şehrini tercih edeceklerini söylüyorlar. Katılımcıların
geneli Antalya ilinde staj yaptıkları için İstanbul’da pek bulunmamışlar. Dolayısıyla büyük
çoğunluğu İstanbul ilini görmek istemektedirler.
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Tablo. 4. Türkiye’de tatil yapmak istediğinizde aşağıdaki tatil çeşitlerinden hangisini tercih
ederdiniz? Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Kıyıya tatil yapmayı
Kültürel değeri yüksek olan şehirleri
gezip görmeyi
Termal turizmi, tedavi görmeyi
Yat tatili yapmayı

Diğer(Belirtiniz) irlerde
TOPLAM

Frekans
38

Yüzde
25.33

72

48

15
20
5

10
13.3
3.33
100,0

150

Tablo 4’te katılımcıların Türkiye’de tatil yapmak istediklerinde tabloda yazılı tatil
çeşitlerinden hangisini tercih edeceklerine ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun
sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 48’nin Türkiye’de tatil yapmak istediklerinden tatil
çeşitlerinden Kültürel değeri yüksek olan şehirleri gezip görmeyi , % 25.3’ü ise Kıyı tatil
çeşidini tercih edeceklerini söylemektedirler. Diğer tatil çeşitlerinin daha sonraki öncelikte
tercih edeceklerini belirtmişler.
Tablo. 5. Sizce Türkiye'nin tatil ve turizm açısından şu anki konumu nasıl? Sorusuna İlişkin
Frekans Dağılımı
İFADELER
Gayet Yerinde
Geride
İleride
Fikrim yok

TOPLAM

Frekans
77
13
30
30
150

Yüzde
51.3
8.6
20
20
100,0

Tablo 5’te katılımcıların Türkiye'nin tatil ve turizm açısından şu anki konumu nasıl
buldukları ile ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına bakıldığında,
öğrencilerin % 51.3’ü gayet yerinde olduğunu düşünürken, % 20’si ise İlerde şeklinde cevap
verirken % 8.6’lık bir kısmı geride derken, % 20’si ise bu konuda fikirlerinin olmadığını dile
getirmişlerdir.
Tablo. 6. Sizce Hiç Türkiye’deki turizm tesislerinde staj yaparken turistlerin maddi yönde
zarara uğradığına şahit oldunuz mu? Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Evet, şahit oldum

Hayır, şahit olmadım
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
19
111
20
150

Yüzde
12.66
74.0
13.33
100,0
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Tablo 6’te katılımcıların Türkiye’deki turizm tesislerinde staj yaparken turistlerin
maddi yönden zarara uğradığına şahit olup olmadıklarına ilişkin frekans dağılımı yer
almaktadır. Tablonun sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 74’ü yani büyük çoğunluğu
böyle bir olaya şahit olmadıklarını ifade ederken, %13’lük kısmının fikri olmadıklarını ve
%12’lik bir kesim şahit olduklarını söylüyorlar. Bu da katılımcılar açısından Türk turizminin
güvenli olduğunu göstermektedir.
Tablo. 7. Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde Türk polis memurları tarafından rahatsız
edildiniz mi? Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Evet, rahatsız edildim

Hayır, rahatsız edilmedim
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
2
133
15
150

Yüzde
1.3
88.6
10
100,0

Tablo 7’de katılımcıların Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde Türk polis
memurları tarafından rahatsız edilip edilmediklerine ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır.
Tablonun sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 88.6’sı yani tamamına yakını rahatsız
edilmediklerini ifade ederken, %10 ’luk kısmının fikri olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu da
Türk polisinin yabancılar açısından güvenirliğini göstermektedir. Öğrencilerle yüz yüze
görüşmelerimizde kendi bölgelerindeki polislerin yabancılara karşı iyi davranmadıklarını
ifade etmektedirler. Bu durum güvenlik güçlerinin turizm sektörü açısından ne kadar önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo. 8. Staj yaptığınız otelde misafirlere yönelik Servise Önem Veriliyor mu? sorusuna
İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Evet, önem veriliyor

Hayır, önem verilmiyor
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
123
22
5
150

Yüzde
82
14.6
3.3
100,0

Tablo 8’de katılımcıların Staj yaptıkları turizm tesisinde misafirlere yönelik servise
önem verilip verilmediğine ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına
bakıldığında, öğrencilerin % 82’si yani tamamına yakını misafirlere, müşterilere önem
verildiğini söylerken, % 3.3’ü fikirlerinin olmadığını ve % 14.6’si ise önem verilmediğini
ifade etmişlerdir.
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Tablo. 9. Turizm ve Tatil Yerlerindeki Bölgelerde Sizce Turistlere İyi Davranılıyor Mu?
Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Evet, iyi davranılıyor

Hayır, iyi davranılmıyor
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
120
17
13
150

Yüzde
80
11.3
8.6
100,0

Tablo 9’da katılımcıların turizm ve tatil yerlerindeki bölgelerde turistlere iyi davranılıp
davranılmadığına ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına bakıldığında,
öğrencilerin % 80’ni yani tamamına yakını turistlere iyi davranıldığını ifade etmiştir. %
11.3’ü ise iyi davranılmadığını ve % 8.6’lık bir kısmı ise fikirlerinin olmadığını beyan
etmişlerdir.
Tablo. 10. 2011 Yılında Türkiye ile Kırgızistan arasındaki vize uygulamasının kalkması
karşılıklı olarak turizmi nasıl etkiler? Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Olumlu etkiler

Olumsuz etkiler
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
123
17
10
150

Yüzde
82
11.3
6.6
100,0

Tablo 10’da katılımcıların Türkiye ile Kırgızistan arasındaki vize uygulamasının
kalkması karşılıklı olarak turizmi nasıl etkilediklerine ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır.
Tablonun sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 82’si iki ülke arasındaki turizmi olumlu
etkileyeceğini düşünürken, % 11.3’ü ise olumsuz etkilediğini ve % 6.6’sı ise fikirlerinin
olmadığını belirtmişlerdir. Bilindiği üzere Başbakan Erdoğan Nisan 2011 de Kırgızistan’ı
ziyaretinde iki ülke arasındaki vize uygulamasını kaldırılmasını Kırgız yetkililerle imzalamıştı
ve Ocak 2012’de uygulamaya konulmuştu.
Tablo. 11. Antalya’nın En Güzel Turistik Yerleri Sizce aşağıdakilerden hangisidir? sorusuna
İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Konya altı
Alanya
Kemer
Manavgat
Perge
Aspendos

Frekans
20
89
21
10
5
5

TOPLAM

150

Yüzde
13.3
59.8
14
6.6
3.3
3.3
100,0
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Tablo 11’de katılımcıların Antalya’nın en güzel turistik yerlerinin hangisi olduğuna
ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin %
59’unun Alanya olduğunu, % 14’unun Kemer olduğunu, %13.3’ünün Konya altı olduğunu ve
daha sonra diğer seçenekleri işaretlemişlerdir.
Tablo. 12. Rus Turistler tatillerinde daha çok Türkiye’yi tercih ettikleri biliniyor. Rus
turistlerinin Türkiye’ye gelmelerine sıcak bakıyor musunuz? Sorusuna İlişkin Frekans
Dağılımı
İFADELER
Sıcak bakıyorum
Sıcak bakmıyorum
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
89
41
20
150

Yüzde
59.3
27.3
13.3
100,0

Bilindiği gibi Türkiye’ye Asya kıtasından en çok Rusya’dan turist gelmektedir. Söz
konusu öğrenciler de staj yaptıkları turistik komplekslerde daha çok rus turistlerle
karşılaştıklarını söylemektedirler. Tablo 12’de katılımcıların Rus turistlerinin Türkiye’ye
gelmelerine sıcak bakıp bakmamalarına ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun
sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 59.3’ü olaya sıcak baktıklarını ve % 27.3’lük
kısmının sıcak bakmadıklarını söylerken % 13’lük kesimi ise fikirlerinin olmadığını
söylemektedirler.
Tablo. 13. Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde tespitinize göre, Türk vatandaşlarının
aşağıdaki Türk cumhuriyetleri ülkelerinden daha çok hangisinde tatil yapmak istiyorlar?
Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Azerbaycan

Kırgızistan
Türkmenistan
Kazakistan
Özbekistan
Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti KKTC

TOPLAM

Frekans
4
49
9
4
9
75
150

Yüzde
2.6
32.6
6
2.6
6
50
100,0

Katılımcılar staj yaptıkları yerlerde yine kendileri gibi staj yapmakta olan öğrencilerle
ve çalışanlarla bir arada bunmuşlar. Tablo 13’de katılımcıların Türkiye’de bulundukları süre
içerisinde tespitlerine göre, Türk vatandaşlarının tabloda yazılı Türk cumhuriyetleri
ülkelerinden daha çok hangisinde tatil yapmak istediklerine ilişkin frekans dağılımı yer
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almaktadır. Sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 50’sinin tespitine göre Türk
vatandaşlarının KKTC’ini tercih ettiklerini, % 32’si Kırgızistan’ı, % 2’sinin Azerbaycan’ı,
%’6’sinin ise Türkmenistan’ı % 2.6’sinin ise Kazakistan’ı ve % 95’luk bir kısmının ise
Özbekistan’ı tercih ettiklerini söylüyorlar. Sonuca bakılırsa Türk vatandaşlarının çoğunluğu
KKTC tercih etmektedirler. Sonuçta KKTC tatil ülkesi ve Türkiye’de yasak olan gazinoların
merkezidir. Bu açıdan tercih ettikleri düşünülmektedir. İkinci sırada Kırgızistan’ı tercih
ettiklerinin sebebi de öğrencilerimiz olan stajyerlerle tanıştıkları ve iyi ilişkiler kurdukları için
Kırgızistan’ı tercih ettiklerini söylemek mümkündür.
Tablo. 14. Çalıştığınız turistik firmada turistlere sunulan yemek çeşitlerini yeterli buluyor
musunuz? Sorusuna İlişkin Frekans Dağılımı
İFADELER
Evet Yeterli
Hayır Yetersiz
Fikrim Yok
TOPLAM

Frekans
123
22
5
150

Yüzde
82
14.6
3.3
100,0

Tablo 14’de katılımcıların çalıştıkları turistik firmalarda turistlere sunulan yemek

çeşitlerinin yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin frekans dağılımı yer almaktadır. Tablonun
sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin % 82’si sunulan yemek çeşitlerinin yeterli olduğunu söylerken,
% 14.6’si ise yeterli olmadığını ve % 3.3’lük bir kısmın ise bu konuda fikirlerinin olmadığını
söylemektedirler.

SONUÇ
Türkiye dünyada turizm sektöründe önde gelen ülkelerden biridir. Turistlerin gözüyle
Türk turizminin değerlendirilmesi ile ilgili bir çok çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan
biri, ÖGER TUR firması tarafından 1-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında, Türkiye'de tatil
yapan 651 Alman turistle birebir görüşme ve form doldurma yöntemiyle bir anket yapıldığını
ve ''turist gözüyle Türkiye'yi değerlendirmelerinin istendiğini'' bildirdi (www.sabah.com.tr).
Anket sonuçlarında, Alman turistlerin Türkiye denince akıllarına ilk gelenin ''tatil''
olduğunun ortaya çıktığını vurgulandı. Bunu sırasıyla ''misafirperverlik'', ''döner'', ''halk
pazarı'' ve ''hamam''ın izlediğini belirtti. Halk pazarlarının turistler için Türkiye'yi çağrıştıran
çok önemli bir farklılık olduğunu, hemen hemen hiçbir Akdeniz ülkesinde olmayan halk ve
semt pazarlarının turistler için Türkiye'ye öz bir zenginlik olarak görüldüğünü ifade edildi.
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Anketin

dikkati

çekici

bir

başka

sonucunun

da,

camiler

olduğunu

kaydetti.

Her turistin mutlaka ziyaret ettiği camilerin Türkiye denince akla gelen özellikler arasında
altıncı sırada yer aldığına işaret edildi.
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı ve turizm gelirlerinde sağlanan sürekli artışlar,
sektörde istikrarlı bir gelişmenin olduğunu göstermektedir. 2002 yılında Türkiye’yi ziyaret
eden turist sayısı 13.247.000'dir. Net turizm gelirleri ise, 8.5 milyar ABD Doları
değerindedir.. Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan "Turizm: 2020 Vizyonu Avrupa"
konulu çalışmada, Türkiye'nin 2020 yılında, bölgesinde Fransa, İspanya ve İtalya'dan sonra 4.
ülke konumuna geleceği ve aynı yıl turizmden elde edeceği gelirin 40 milyar ABD Doları'na
yükseleceği tahmini yapılmaktadır. Türkiye’nin 2020 hedefi ise, 60 milyon ziyaretçi ve 50
milyar ABD Doları değerinde turizm geliridir (www.haberler.com).
Konuya Kırgızistan açısından baktığımızda, ülkede turizm alanlarının çeşitli olmasına
rağmen yeterli altyapı bulunmamaktadır. Devlet bu konuda ciddî bir çalışma içerisinde
olmadığı görülmektedir. Kredi kartı uygulamasının olmaması, otellerin çok pahalı olması,
otellerde hizmetin yeterli olmaması turizm sektörünün gelişmesini engellemektedir. Av
turizmi açısından bakıldığında: ülkede dünyada ender rastlanan Marco Polo'dan tutun dağ
keçilerine kadar birçok hayvan bulunmakta, keklik ve diğer kuşlar, tavşan gibi av
yapılabilecek hayvanların sayısı oldukça fazladır. Fakat avcıların konaklayabileceği yerlerin
ve ulaşım araçların yetersiz olması, bürokratik engellerin olması söz konusu alandaki turizmin
gelişmesini engellediği görülmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de staj yapan Kırgız öğrencilerinin gözüyle Türk Turizminin bu
günkü durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılanların tamamına yakını Türk
turizmi hakkında olumlu fikirlerini beyan etmişlerdir. Bu değerlendirmeye objektif bir sonuç
olarak bakmak gerekiyor. Çünkü araştırmaya katılanlar hiçbir etki altında kalmadan sadece
Türkiye’de gördükleri ve tespitlerine göre anketi değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla bu alanda
yapılacak çalışmalarda bu araştırma dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiğini
düşünülmektedir. Araştırmanın sonucu bu alanda yapılacak işbirliğine gidecek Kırgız ve Türk
turizm işletme yöneticilerine ışık tutacağı düşünülmektedir.

15

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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 olarak Kırgızistan sahip olduğu coğrafik, kültürel, tarihi ve doğal özellikleri ile
yabancı ve yerli turistleri hareketlendirme amacı taşımalıdır. Ülkenin sahip olduğu varlıkları
tanıtarak çekici ve yaratıcı çözümler üreterek uygulayabileceği bir turizm pazarlama
stratejisine oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda bölgede en yakın olarak örnek
alınabilecek ülke Türkiye cumhuriyetidir. Turizm sektörü konusunda iki ülke işbirliğine
giderek Türkiye’nin sektörle ilgili uzmanlarından ve devletin desteklerinden yararlanarak
Kırgız turizmini kısa sürede geliştirmek mümkün görülmekte ve Kırgızistan kısa zamanda
turizm cenneti haline gelebilir.
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TÜRK MÜZİK EĞİTİMİNDE ÇOK YÖNLÜ BİR KİŞİLİK
“CEMAL REŞİT REY”1

Doç. Dr. Mustafa USLU2
ÖZ
Cemal Reşit Rey, müzik sanatına ve müzik eğitimine yaptığı üst düzey katkılarla çok
yönlü, üretken ve çalışkan bir şahsiyet olarak dikkat çekmiştir. Uluslararası bir müzik kariyeri
bulunan sanatçımız, besteci, eğitimci, orkestra şefi ve yönetici gibi vasıflara sahip olan,
yaptığı her işi en üst düzeyde sorumluluk duygusu ve başarı ile yürütmüş, incelemeye ve
araştırmaya değer bir kişiliktir. Cemal Reşit Rey, Cumhuriyet’in ilanından iki ay önce Paris
Konservatuvarı’ndan mezun olmuş ve henüz 19 yaşındayken, İstanbul Belediyesi
Darülelhan’a (ilk konservatuvar) hoca olarak çağrılmıştır. Avrupa’da onu büyük bir kariyer
beklerken, hocalarının tüm engellemelerine rağmen, İstanbul’a dönerek ülkesine hizmet
etmeyi tercih eden Rey, bu kararı ile vatanına olan bağlılığını da göstermiştir. Türkiye’de
klasik müzik çalışmalarına öncülük eden sanatçımız, çeşitli orkestralar kurup, bunları yurt
içindeki ve dışındaki konserlerde yönetmiş, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, bir yandan klasik
müziği ülkemizde yaymaya çalışmış, diğer yandan da çeşitli operalar ve operetler yazarak,
tiyatro dünyasına kıymetli eserler kazandırmıştır. Rey, ülkemizde müzik sanatına önemli
hizmetleri bulunan Flarmoni Derneği’nin kuruluşunda büyük çaba göstermiş ve başkanlığını
yapmıştır. Ayrıca, Türkiye’de ilk olarak “Yaylılar Orkestrası”nı kurmuş ve bu orkestrayı
yönetmiştir.
“Türk Beşleri” diye adlandırılan besteciler kuşağının ilk temsilcisi olan Cemal Reşit
Rey, yaptığı bestelerle de sanat çevrelerince önemli beğeni kazanan ve müzik sanatçıları
tarafından aranan bir kişi olmuştur. Rey ayrıca, çok sayıda orkestra yapıtları, konçertolar,
konçertant parçalar, oda müzikleri, piyano, şan ve piyano, şan ve orkestra, koro eserleri,
marşlar ve sahne müzikleri besteleyerek müzik alanına önemli katkılar sağlamıştır. Türk halk
müziğine verdiği değer ve bestelediği türküler de bestecimizin dikkat çeken diğer
özelliklerindendir.
Bu araştırmada, betimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmış ve çok yönlü
çalışmalarıyla dikkat çeken değerli sanatçı ve eğitimci, Cemal Reşit Rey’le ilgili elde edilen
bulgular değerlendirilip yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cemal Reşit Rey, Türk Beşleri, Sanatçı, Eğitimci, Orkestra Şefi
1
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A VERSITILE ACTOR of TURKISH MUSIC TRAINING
“Cemal Reşit REY”
ABSTRACT
Cemal Reşit REY had been the centre of attraction with his productivity, hard work
and great contribution to the both art of music and music training. He absolutely worth for
being the subject of a research for his international music career, his titles of composer, tutor,
conductor, director and his great sense of responsibility and success in every single task he
took. Cemal Reşit REY had graduated from the Conservatory of Paris just two months before
the foundation of Turkish Republic and only his age of 19, he had been invited to the first
conservatory, Darülelhan, of Istanbul Municipality as an instructor. Although the bright future
ahead of him in Europe and all the efforts of his teachers, he chose to come back to Istanbul
and serve for his country and he showed his love and his bond to his roots and country. He
had lead several works of classical music in Turkey, founded various orchestras, conducted
them at the national and international concerts, trained many students, written various
precious operas and operettas contributing to world of theatre besides promoting the classical
music in our country. REY had played a great role in the foundation process of Association of
Philharmonic which has been giving great support to the art of music in our country and lead
it for a period of time. Moreover, first time in Turkey he founded “Orchestra of Strings” and
conducted it.
Cemal Reşit REY as the first representative of a generation of composers known as
“Turkish Fives” received a great appreciation and attraction from art society and music artists
with his compositions. Furthermore, with his pieces of orchestra, concertos, concertante
pieces, chamber musicals, piano pieces, vocal and piano pieces, vocal and orchestra pieces,
choirs, anthems and musicals for stage, REY had given a huge contribution to the field of
music. His attention to the Turkish Folk Music and folk songs that he composed was a
different side of REY that worth for attention.
In this research, mostly descriptive research methods and techniques had been used
and information about our precious artist, Cemal Reşit REY, who is standing out with his
versatile works and pieces had been evaluated and interpreted.
Key Words: Cemal Reşit Rey, Turkish Fives, Artist, Instructor, Conductor
GİRİŞ
Müzisyen bir aile ortamında yetişen Cemal Reşit Rey, ailesinden aldığı müziksel
birikimleri, eğitimsel ve sanatsal kişiliğine ve düzeyine yansıtmıştır. Özellikle Türk müzik
eğitimine katkı yapabilecek nitelikteki müzik yaratıları, Cemal Reşit Rey’e ayrıcalık katan bir
unsur olarak değerlendirilebilir. Cemal Reşit Rey, farklı alanlarda ve değişik seviyelerde
ürettiği bestelerle, Türk müzik eğitimine dağar zenginliği kazandırmış bir şahsiyettir. Oldukça
genç sayılabilecek bir yaşta Avrupa’dan ülkesine dönüp, konservatuvarda müzik eğitimciliği
serüvenine başlayarak, bu yapısını tüm yaşamına dağıtmıştır. Türk halk müziğine olan ilgisi
ve yatkınlığı, onun bu türde özgün çalışmalar üretmesiyle ve bunları basım haline getirerek
kitlelere ulaştırmasıyla anlam kazanmıştır. Bu bağlamda, kendi müziğimizin yurtdışında
tanıtılmasına da öncülük etmiştir. Orkestra şefi olarak, önemli sanatçılarla çalışması ve
2
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kaliteli eserleri repertuarına alarak kullanması, Cemal Reşit Rey’i değerli kılan konulardandır.
Hem uluslararası kariyeri bulunan solist sanatçılarla, konuk şefleri ülkemizde ağırlaması, hem
de buradaki çalışmaları yabancı ülkelerde konserler vererek sunması sanatçımızın yaptığı
değerli çalışmalar arasındadır.
Cemal Reşit Rey’in kuramsal çalışmalar kapsamında, yaptığı çeşitli yöneticilikler ve
yeni oluşumlara verdiği destekler, ülkemizin sanatsal ve eğitimsel kalkınmasına katkı
oluşturan uygulamalarındandır.
Kendi alanında birçok ilke imza atan Cemal Reşit Rey, incelenmesi, değerlendirilmesi,
takdir edilmesi, sürekli gündemde tutulması gereken önemli bir değerimizdir.
Cemal Reşit Rey’in Özgeçmişi
Cemal Reşit Rey, sarayla yakın ilişkileri olan, son Osmanlı ailelerinden birinin oğluydu.
25 Ekim 1904'te Kudüs'te doğdu. Babası Ahmet Reşit Bey, o dönemde Kudüs'e mutasarrıf
olarak atanmıştı. Cemal Reşit'in müziğe yeteneği o yıllarda ortaya çıktı. Diğer çocuklar
sokakta oynarken, o bulduğu bir akordeonu çalmaya ve ondan çıkan sesleri taklit etmeye
çalışıyordu. Beş yaşındayken ailece İstanbul'a geldiler. Burada bir yandan ilkokula giderken,
bir yandan da ailesi ve yakınlarının kendisindeki üstün yeteneği fark etmeleri sonucu, çok
küçük yaşta piyano öğrenimine başladı. O kadar yetenekli ve başarılıydı ki, daha 7
yaşındayken bir "vals" besteledi.
Küçük yaşta annesinden piyano dersleri alan sanatçı, ilköğrenimine 1910 yılında Galatasaray
Lisesi'nin ilkokul kısmında başlamıştır. Bu sırada Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) olan babası,
Babıâli vakasından sonra, 1913'te yurdu terk etmek zorunda kalmış ve ailesiyle Paris'e
yerleşmiştir (Say, 2010, s.143).
Cemal Reşit Rey, daha çocuk yaşlarında Mahler'i orkestra yönetirken görecek,
konservatuvarda onu müdür ve ünlü besteci Gabriel Faure dinleyecektir. Faure onu
dinledikten sonra, ünlü pedagog Marguerite Long'a telefon açar ve "Madam, size bir Türk
çocuğu gönderiyorum ve hiçbir şey söylemiyorum, kendiniz göreceksiniz" der. Sonra
babasına dönerek, "Oğlunuz hayatta müzikten başka hiçbir şey yapamaz" diyerek onun müzik
dehasını hemen keşfeder. Debussy'nin öğrencisi, Ravel'in en yakın dostlarından ve eserlerini
en iyi yorumlayan piyanistlerden biri olan Marguerite Long, 19 yaşına kadar hiç para
almadan Cemal Reşit'in eğitimi ile yakından ilgilenmiştir. Cemal Reşit ise yaşından
beklenmeyecek bir ustalıkla icra ettiği müziği ile Madam Long'u adeta büyülemiştir.
1914’de Birinci dünya savası başladı. Fransa bu savaştan mağlup çıktı ve geri çekildi.
Bunun üzerine aile Fransa’nın kuşatılması korkusuyla Cenevre’ ye göç etti. Cemal Reşit,
eğitimine burada, Cenevre Konservatuvarı'nda devam ederken, normal lise eğitimini de
sürdürdü. Konservatuvar'ın ustalık sınıfına kadar yükseldi, fakat 1919'da babası dâhiliye
nazırlığına atanınca İstanbul'a geldiler. Baba, oğlunu hemen İstanbul'da bir piyano
öğretmenine götürdü. Ancak, çocuğun piyano bilgisi öğretmeninkinden fazlaydı. Cemal Reşit
bu kez tek başına Paris'e eğitime gönderildi, tekrar Marguerite Long'la çalışmaya başladı.
Konservatuvar’da Gabriel Fauret'den müzik estetiği dersleri, Henri Dufosse'tan da
orkestra yönetiminin tüm inceliklerini öğrendi. Burada Marguerite Long, Edouard Mathe ve
Raoul Laparra’nın öğrencisi olarak adeta bir mücevher gibi işlendi. Besteci, piyanist ve
orkestra şefliği üzerinde eğitim gördü. Daha okul yıllarında besteleriyle ilgi çekmeye başladı.
Cemal Reşit, Cumhuriyet’in ilanından iki ay önce Paris Konservatuvarı’ndan mezun
oldu. İstanbul- Kudüs- Manastır- Paris ve Cenevre arasında mekik dokuyan Rey’in bu
çocukluk ve öğrenim dönemi, hizmetçiler, dadılar, kalfalar ve öğretmenler arasında geçen bu
3

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

gençlik yılları, Cumhuriyet'in ilanından iki hafta önce son buldu. Artık kesin olarak vatanına
dönüyordu. Bu o’nun için bambaşka bir döneme ilk adımını atması ve gelecek yıllarda
üstleneceği büyük bir sorumluluğu üstlenmesi dönemini de başlatıyordu.
Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise, Cumhuriyet’in kuruluşuna paralel yeni bir
milli kimlik arayışı içerisinde, müzik alanında da bir takım değişmeler ve kurumlaşmaya
dönük çalışmalar gözlendi. Öncelikle Atatürk’ün düşüncelerine dayanan yeni yönelimler,
müzik eğitiminde çağdaş bir düzey yakalamak temeline dayalı köklü atılımlar yapılmasını
gerektiriyordu. Bu doğrultuda, bir sistem içerisinde bazı değişimler ve gelişimler görüldü.
Cumhuriyet’le birlikte müzikte kurumsallaşmaya dönük yeni oluşumlar, zamanla yurdun her
yanına ürün olarak yansımaya başladı. 1923’te İstanbul’da mevcut olan Musiki Encümeni
lağvedildi. Darü’l-Elhan, Maarif Vekâleti’nden ayrılıp İstanbul Valiliği’ne bağlandı ve
müfredatına Batı müziği dersleri ilave edilerek yeniden yapılandırıldı. Kurum, her iki şubede
en ünlü ve usta müzisyenlerin yer aldığı, yayınların başlatıldığı, ortak konserlerin verildiği,
İstanbul halkı, devlet erkânı ve basın tarafından sonsuz ilgi gören bir yapı arz etti. Okulun
açılışından kısa bir süre sonra yayınlanmaya başlayan Darü’l-Elhan Mecmuası’nın ilk
sayısında, bu coşkulu faaliyetlerin ve yayınların dökümü yer aldı (Paçacı 1999, s.13).
İstanbul’da 1920’li yıllarda, çoksesli kültürde bir müzik dünyasının yaratılmasındaki
başlıca öncü isim Cemal Reşit Rey idi. Cemal Reşit Rey, önce 1926’da bir koro kurdu.
Ardından, İstanbul Trio olarak Asal kardeşlerle çello-keman-piyano üçlüsü oluşturup
konserler verdiler. 1934 yılında bir yaylı çalgılar topluluğunu oluşturdu. Üyelerin bazıları
konservatuvar öğrencisi, bazıları ise meslekten olmayan müzikçilerdi. Örneğin, bu toplulukta
doktorlar ve mühendisler yer almaktaydı. Toplulukta çalanlar hiçbir karşılık beklemeden,
büyük özverilerle çalışıp konserler verdiler. 1944’te nefesli sazların eklenmesiyle senfoni
orkestrası kimliğine bürünen topluluk, 1945’te İstanbul Şehir Orkestrası adını aldı. 1972’ye
kadar Belediye’ye bağlı olarak her pazar düzenli konserler veren orkestra, 1972’de İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası’na dönüştü ( İlyasoğlu 1999, s.73).
Cemal Reşit Rey, Osmanlı-Türk-Batı kültürlerini almış, bunu güzel bir mozaik
tablosuna dönüştürmüş ve çoktandır kendini Türkiye’de, Türk müziğinde yepyeni bir geçiş
yapmaya hazırlamıştı. Darülelhan'da piyano ve besteleme öğretmenliği görevini üstlendi. Bu
okul sonradan İstanbul Belediye Konservatuvarı adını aldı. Bu görevden itibaren sayısız
müzisyen yetiştirmekle kalmadı, kuruluşunda çok olumlu katkılarda bulunduğu "Filarmoni
Derneği" başkanı da oldu. Türkiye’nin ilk “Yaylılar Orkestra”sını kurdu ve bu orkestrayı
başarıyla yönetti.
1934 yılında musiki ile ilgili reform hareketine yönelinildiğinde, Atatürk, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin yasama yılını açarken vermiş olduğu söylevde, musiki değişiminin
yapılacağını vurgulamıştır. Bu konuda bazı yeni kararlara varıldığı görülmektedir.
Gelişmelerin başında, Ankara’da zamanın Maarif Vekili Abidin Özmen başkanlığında, sekiz
tanınmış müzisyenden oluşan bir danışma kurulunun toplanması vardı. Cevat Memduh Altar
(1902 - 1995), Cemal Reşit Rey (1904-1985), Ferit Alnar (1906-1978), Halil Bedii Yönetken
(1899-1968), Necil Kazım Akses (1908-1999), Ulvi Cemal Erkin (1906-1973), Nurullah
Taşkıran (1901-1952) ve Cezmi Erinç’ten oluşan bu heyet tarafından, güzel sanatların
gelişmesine hizmet edecek bağımsız bir Umum Müdürlüğü’nün ve Devlet Mûsikî ve Tiyatro
Akademisi’nin kurulması tavsiye olundu. Daha sonra Münir Hayri Egeli, bu Akademi’nin
kuruluş çalışmaları ile görevlendirildi.
Cemal Reşit Rey’in anlattıklarına göre; Atatürk heyetin bu çalışmalarını yakından
izlemiş ve sık sık telefon ederek ileri sürülen öneriler hakkında bilgi almıştı. Atatürk; operası,
tiyatrosu ve balesi olmayan bir ulusun, uygar milletler arasında yer alamayacağını ve bu
4
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sanatların da ancak Batılı bir anlayış, bilimsel eğitim ve çalışma düzeni ile gerçekleşeceğini
bilerek, yurdumuzun ileri gelen müzikolog ve sahne adamlarını ve bu konularda dünyada ün
yapmış müzisyen, sahne adamları ve folklorcuları, (Licco Amar, Joseph Marks, Paul
Hindemith, Kurt Reinhardt…) Ankara’ya davet ederek incelemeler yaptırmıştı. (Altar 1982,
s.5-6)
Cemal Reşit Rey 1950'den sonra ise Yeni-klasikçiliğe yönelen, daha kapalı, gizemci, tasavvuf
felsefesine eğilen yapıtlar yazmıştır. Çağrılış ve Fatih adlı senfonik şiirleri, bu anlayışın
örneklerindendir. "Piyano ve orkestra için" Kâtibim çeşitlemeleri (1961), Rey'in tanınmış
yapıtlarındandır ( Say, 2006, s.519). Rey, Türkiye'de "Türk Beşleri" diye adlandırılan besteciler

kuşağının ilk temsilcisi ve bestelediği eserleri ile Türkiye'de klasik müzik sanatçıları
tarafından en çok aranan isim oldu. Ünleri Türkiye sınırlarını aşan birçok müzisyen Cemal
Reşit Rey' in bir öğrencisi olmaktan sonsuz gurur duymakta ve hocalarını büyük bir saygıyla
anmaktadırlar.
Atatürk döneminde gerçekleştirilmesine çalışılan müzik atılımında O, bir "Misyoner"
gibi çalışıp, tarihsel görevler üstlendi. Rey, bu uğraşına senfoniler, müzikaller, marşlar ve
operetlerin yanı sıra halk müziğine verdiği değer ve bestelediği türkülerle de önemli katkıda
bulundu.
1985'de “Lüküs Hayat” 51 yıl aradan sonra yine aynı sahnede İstanbul Şehir
Tiyatrosu'nda sahnelendi. Cemal Reşit Rey, gecesi için özel olarak hastaneden çıkarıldı ve
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'na getirildi. Eser, yıllar sonra yine büyük bir başarı
kazandı. Haldun Dormen ve Gencay Gürün onu alkışlar arasında sahneye çıkardılar, Rey,
anlatılmaz derecede mutlu oldu. Seyirci onu dakikalarca ayakta alkışladı. Bu onun son
sahneye çıkışı oldu. Ertesi gün tekrar hastaneye yatırıldı ve buradan ikinci çıkışında
Edirnekapı'daki aile mezarlığına defnedildi.
Cemal Reşit Rey’in Besteciliği
On dokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla geçerken Avrupa’ daki bestecileri etkileyen
en önemli iki akım, Post-Romantizm ve ulusçuluk akımıdır. Bununla beraber Webern,
Milhaud, Honegger, Stravinski, Satie ve diğer post romantik besteciler, yarattıkları eserlerle
“Impressionisme” (izlenimcilik) akımını yaygınlaştırmışlardır. Cemal Reşit de çocukluk
yıllarından beri Fransız kültürünün etkisi altında yetiştiği için eserlerinde izlenimcilik akımı
ve Fransız etkisi göze çarpmaktadır. Tabii ki daha sonra halk türkülerini sentezleyip çok sesli
yaparak kendine ait örnekler vermiştir. Bu türküleri 1926 yılından itibaren çok sesli tarzda
armonize etmeye başlamıştır. Bu da araştırmacıların belirttiği gibi Rey’ in bestecilik hayatının
birinci dönemine başladığını gösterir. (Yürük, 2006, s.17)
Cemal Reşit’in bestecilik serüveni, 1926'da Türk halk müziği gerecinden yararlanarak
yazdığı 12 Anadolu Türküsü ile baslar. 1930'lu yıllarda yazdığı operetlerle halkı çoksesli
müziğe yakınlaştırmayı öngörmüştür. Yine bu dönemde bestelediği "orkestra için
"Enstantaneler" (1931), "ezgisel ve çok yüzeyli kuruluşundaki özgünlük yanında,
izlenimciliğin parlak, ışıltılı aydınlığını taşır. "(Say, 1987, s.393)
Cemal Reşit Rey’in bestecilik yaşamının ilk başlarında eserlerinde kullandığı anonim
halk ezgileri, bu ezgilere uyguladığı armonizasyonlar, Türk halk müziğine duyduğu sempatiyi
ve o müzikten etkilendiğini gösterir.
Halil Bedi Yönetken’in Osman Pehlivan’dan notaya aldığı Sarı Zeybek, Karşı Be
Karşı, On ikidir Efeler adlı 3 zeybek notasını Cemal Reşit Rey’e verdikten bir hafta sonra Rey
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notaları piyano eşliğinde ezgileyip, hem çalıp hem söylemiştir (Rey, 2007, s.110). Bu da bir
Türk bestecisinin otantik Türk halk müziğini batı müziği tekniği ile çok seslendirdiğine
örnektir. Cemal Reşit Rey bu 3 zeybek notasını ezgilendirdikten sonra bu konuda daha başka
ezgiler de elde etmiş olacaktır ki, bunun üzerine “12 Anadolu Türküsü”nü bestelemiştir.
Bestecinin nice yapıtının ilk seslendirilişi, Avrupa’nın önemli şefleri yönetiminde ve
tanınmış orkestraları tarafından yapılmıştır. 12 Anadolu Türküsü’nün dördü 1926’da Paris’in
Pleyel Salonu’nda seslendirilmiş ve aynı yıl Heugel Matbaası tarafından yayınlanmıştır
(İlyasoğlu, 2007, s.24).
Besteci tüm eserlerinde ezgisel çizgiyi yakalamış armoniye önem vermiştir.
Bestelerini ya belirli bir makam çerçevesinde ya da belirli bir tona bağlı armonik yapıda
bestelemiştir.
Orkestra için bestelediği ‘Enstantaneler’ adlı eser, ezgisel ve çok yüzeyli
kuruluşundaki özgünlük yanında, izlenimciliğin parlak, ışıltılı aydınlığını taşır. 1950’den
sonra ise yeni-klasikçiliğe yönelen, daha kapalı, gizemci, tasavvuf felsefesine eğilen eserler
yapmıştır. ‘Çağrılış’ ve ‘Fatih’ adlı senfonik şiirleri bu anlayışın örneklerindendir (Güler,
2010, s.30).
Cemal Reşit Rey, besteci olarak ülkemize ne gibi yenilikler getirmiştir diye
irdelenirse, Rey’ in Avrupa’da aldığı eğitimin ışığında ülkesine getirdiği yeni bir tarz ve
armoni teknikleriyle, Fransız tınısının o çağdaş yapısını, kulağa yabancı olan o stilini gayet
başarılı bir şekilde Türk ezgileriyle sentezlediğini görmekteyiz. Böylece, bu yaptığı iş başlı
başına ülkemiz için bir yenilik teşkil etmiştir. (Yürük, 2006, s.36)
Cemal Reşit Rey, ilk kez halk ezgilerini çokseslendiren, ilk büyük senfonileri, senfonik
şiirleri, konçertoları, oda müziklerini, piyano parçalarını, sahne yapıtlarını yazan bestecimiz.
Türk Beşleri’nin öncüsü, geniş kitleye seslenen yönüyle de bir “popüler kültür” kahramanı,
hala dillerden düşmeyen Lüküs Hayat opereti ve Onuncu Yıl Marşı’yla her an aramızda
yaşayan bir gizli kahramandır (İlyasoğlu, 2005, s.14).
Cemal Reşit Rey’in Orkestra Şefliği
Cemal Reşit Rey, Paris Konservatuvarı’nda 3 yıl Henri Defosse gibi ünlü bir şef ile
orkestra şefliği çalışmış olmasına rağmen, bu işin diplomasına sahip değildir. İlk şeflik
deneyimine 1932 Şubat’ında Paris’teki Theatre des Champs Elysees Salonu’nda Pasdeloup
Orkestrası ile kendi eseri olan “Karagöz Süiti”ni yöneterek başlamıştır.
Cemal Reşit çok disiplinli bir orkestra şefi idi. Provalara zamanından önce gelirdi ve
provaya başladıktan sonra herkesin sadece müziği düşünmesini isterdi. Cemal Reşit, çalınan
eserin tarihçesini, bestecinin yaşadığı dönemdeki koşullarını ve eseri nasıl yazdığı hakkındaki
birçok bilgiyi orkestra üyelerine anlatırdı. (İlyasoğlu, 1997, s. 196)
Cemal Reşit Rey, 1934 yılında Darülelhan’da yaylı çalgılar orkestrasını kurmuş ve bu
orkestra ile birçok konser düzenlemiştir. 1938 yılında Cemal Reşit Rey, ile eski tanışıklığı
olan Alfred Cortot İstanbul’a gelip Rey’in iki piyano konçertosunu çalmak istemiştir. Bunun
üzerine konservatuvar örgencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir orkestra kurulmuştur.
Kurulan bu orkestra daha sonra İstanbul Şehir Orkestrasının da temellerini hazırlamıştır. Rey,
bu yıllar içinde aynı zamanda Ankara Radyosunda şeflik görevini de yürütmüştür. İki yılını
Ankara’da geçiren Rey, İstanbul’a geri dönüş yapmıştır.
19 Kasım 1949 yılında İstanbul Radyosu deneme yayınları yapmış, bunun sonrasında
da program yayınına başlamıştır. İstanbul Radyosu Senfoni Orkestrası kuruluş aşamasında
gene İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın elemanlarının bulunduğu bir kadro oluşturulmuştur.
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Ve tüm bu müzisyenler amatör ruhla, asla bir tek kuruş bile ücret almadan orkestrada
görevlerini sürdürmüşlerdir.
1972 yılında Şehir Orkestrası, konservatuvar öğrencilerinden seçilenler ve çeşitli
yerlerden gelen müzisyenlerle harmanlanarak, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası adını alarak
faaliyetlerine başlamıştır. Rey, 1973 yılında konuk şef olarak Devlet Senfoni Orkestrasında
görev yapmıştır. (Ali, 1995, s.67-68).
Besteci yurtdışı konserlerinde kendi bestelerinden seçtiklerini de yönetmiş ve bu
sayede Türk müziğimizin çok seslendirilmiş türlerini Batı’nın kültür çevrelerine en güzel
biçimde tanıtmıştır (Rey, 2007, s.120).
Cemal Reşit Rey’in İcracı Yanı
Cemal Reşit Rey, aileden ve özel olarak konservatuvarlarda aldığı piyano dersleri
sayesinde, piyanistliğini sağlam temeller üzerine oturtturmuştur. Piyanistliği gayet yüksek bir
seviyedeydi. Eserleri çok hızlı okuyup deşifre etmesi onun ne kadar başarılı bir piyanist
olduğunun en büyük kanıtı idi. Tabii bu değil, yarattığı piyano konçertoları, sonatlar,
fanteziler, varyasyonlar gibi eserleri onun ne kadar önemli ve büyük bir piyanist olduğunu
gayet net ortaya koyuyordu.
Cemal Reşit, piyanistliğinde, belli bir tarza, kalıba bağlı kalmamıştır. Kendi yorumunu
her zaman için fark ettirmiştir. Parmak numaraları olsun, egzersizler olsun hep kendi bildiği
gibi uygulamıştır. Zamanın en önemli piyanistleri onun piyanistliğine hep gıptayla
bakmışlardır (Yürük, 2006, s.36).
Cemal Reşit Rey, piyanist, orkestra şefi ve besteci olarak etkinliklerini Türkiye’nin
yanı sıra yurtdışında da sürdürdü.1926 yılında konserlerinde piyano eşliklerini yaptığı bir
çoksesli konservatuvar korosu kurdu. İyi bir eşlikçi olarak tanınan Cemal Reşit Rey, Vasa
Prihoda, Pierre Fournier, Caulette Franz gibi dönemin ünlü sanatçılarına yaptığı piyano
eşliklerinde ustalığını, onlardan aldığı övgülerle kanıtlamıştır.
Cemal Reşit Rey, İstanbul Radyosu’nda etkinliklerde bulunmuştur. Şehir Orkestrası
ile 1949’dan itibaren “Radyo Senfoni” adı altında, önceleri haftada bir, daha sonra iki defa
olmak üzere konserler vererek, İstanbul’un müzik yaşamına bir yenilik daha eklemiş,
1952’den itibaren “Piyano Dünyasında Gezintiler” adıyla, açıklamalı piyano programları
sunmaya başlamıştır. Uzun yıllar sürdürdüğü bu programlarda, hem kendi piyano parçalarını,
hem de piyano literatürünün en tanınmış eserlerini açıklayarak çalmıştır.(Aydın,2003,s.28-29)
Cemal Reşit Rey’in Eğitimciliği
Cemal Reşit Rey, yurt dışındaki eğitimini tamamladıktan sonra ülkeye dönüp
konservatuvarda tam donanımlı bir eğitmen olarak göreve başlamıştır. Rey, giyimi, kuşamı,
titizliği, kibarlığı ve hatta konuşması ile bir Fransız delikanlısı gibidir. Bunun yanında, yirmili
yaşlara bile daha gelmediği halde, uyguladığı disiplin, gösterdiği olgunluk ve sert tavır, adeta
bir Osmanlı efendisini andırmaktadır.
Rey, derslerde tüm yeteneğini sergilerdi. Öğrenciler için yepyeni, keşfedilmeyi
bekleyen bir dünyaydı. Bildiği her şeyi örgencilerine aktarmaktan çekinmezdi.
Cemal Reşit Rey’in bütün öğrencilerinin tek ortak düşüncesi onun baslı basına bir okul
olduğudur. Konuyu anlatmaya başladığında, konuya bağlı her şeyi vurgulardı. Konuları en
eski tarihinden başlayarak anlatır, teknik analizi yaparak bitirirdi.
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Cemal Reşit, yabancı ülkede eğitim aldıktan sonra, oranın sağladığı olanaklardan
vazgeçerek ülkesine gelmiş ve burada gösterdiği çabanın karşılığını da zaman içinde almıştır.
Bunun için hiçbir Türk evladının yurt dışında kalmasını istemiyordu. Eğitimlerini
tamamladıktan sonra ülkelerine dönüp görevlerini burada sürdürmeleri taraftarıydı. Suna
Korat bir anısında söyle bahsediyor: “Meslek yaşamımda üzüntülü bir dönemdi. Dış
ülkelerden uzun vadeli davetler alıyordum. Gitmek için kararsızken, Cemal Bey’e danıştım.
Sakın ha! Sana burada, Türk operasının çok ihtiyacı var. Kısa kısa git ama kalma dışarıda,
demişti. Memleketini çok seven bir insandı.” (İlyasoğlu, 1997, s.105). Yurtdışında edinilen
bilgi birikimlerinin ve deneyimlerin ülkemiz için hizmete dönüştürülmesi anlayışına sahip bir
kişiydi.
Bülent Tarcan, Cemal Reşit Rey için; “O hiçbir zaman kuru ve skolastik bir öğretim
görevlisi olmadı. Sanatın retorik kuruluklarını kapatarak, özünü ve güzelliğini öğretmeye
çalışan bir artistti” demiştir (Rey, 2007, 127).
Çirkinliğin, karanlığın içinde bile bir güzellik, aydınlık bulan Cemal Reşit Rey, aynı
zamanda çok iyi bir öğretmen olmuştur. Derslerde çok toleranslı olan bestecinin sohbet
kıvamında geçen dersleri sayesinde, öğrenciler sıkılmamış ve onun ağzından çıkan her
kelimeyi belleğine kaydedip geleceğin iyi müzisyenleri olmuşlardır.
“Analiz Müzikal’ derslerinde bir opera yapıtını tüm karakteriyle ve orkestra
bölümleriyle piyanoya uyarlamış, Fransızca söylediği gibi, Türkçe açıklamalarını yaparak;
yazıldığı dönemi anlattığı gibi bestecisi ve çağdaşları üstüne de bilgi vererek aktarmıştır
(Türe, 1997, s.3-9).
Cemal Reşit Rey’in Eserleri ve Aldığı Ödüller
Cemal Reşit Rey’in eserleri üç döneme ayrılır.
Birinci Dönem (1926–1930)
Bu dönem yapıtlarında halk ezgilerinden esinlenmiştir. Anadolu halk ezgilerine daha
değişik boyutlar kazandırmış ve Avrupa'daki konserlerinde bunlardan örnekler vermiştir. 12
Anadolu Türküsü- Türk Manzaraları - Bebek Efsanesi - Anadolu İzlenimleri ve Karagöz
eserleri bunun en belirgin örnekleridir.
İkinci Dönem (1931–1946)
Bu dönem yapıtlarında genellikle Türk klasik müziği esinlenmeleri yer almaktadır.
Bunlara konçertolar, operet ve revüler, marşlar ve tiyatro müzikleri de eklenir. Bu eserlerden
bazıları: Onuncu Yıl Marşı - Lüküs Hayat – Mevlana’nın Mesnevi Mukaddimesi - Çelebi
Operası - Suna Kan için yazdığı " Andante Allegro" su ve diğerleridir.
Son Dönem (1950–1983)
Bu bolümde de yine senfonik şiirler, operetler, senfonik rapsodiler, pürelüdler,
doğaçlamalar, opera ve şan orkestrasyonları ve Türk müziğine batı uyarlamaları yer alır.
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Operaları:
• Faire Sans Dire, tek perde. Libretto: Ekrem Reşit Rey (Alfred De Musset’ten
yararlanılarak) 1920
• Yarın Marek, üç perde, dört tablo. Libretto: Xaiver Fromentin 1920
• Sultan Cem, beş perde, on iki sahne. Libretto: Ekrem Reşit Rey (Roussel
Despierre’nin senaryosuna göre) 1924
• Zeybek, üç perde. Libretto: Ekrem Reşit Rey 1926.
• Köyde Bir Facia, tek perde. Libretto: Ekrem Reşit Rey 1929.
• Çelebi, dört perde. Libretto: Ekrem Reşit Rey 1942 – 1945. Orkestrasyonunun
tamamlanması 1973.
Operet ve Müzikalleri:
Cemal Reşit Rey’in bu alandaki çalışmalarının librettolarını Ekrem Reşit Rey yazmıştır.
• La Petit Chaperon Rouge, iki sahne, 1920.
• Üç saat, üç perde, 1932.
• Lüküs hayat, üç perde, 1932.
• Deli Dolu, üç perde, 1934.
• Saz Caz, üç perde, 1935.
• Maskara, üç perde, 1936.
• Hava Cıva, üç perde, 1937.
• Yaygara 70, 1969.
• Uy Balon Dünya, 1970.
• Bir İstanbul masalı, 1971.
Cemal Reşit Rey’in ayrıca üç müzikal komedisi (revü’sü) vardır.
• Adalar Revüsü, 1934.
• Alabanda, 1941.
• Aldırma, 1942.
Orkestra Yapıtları :
• Bebek Efsanesi (Senfonik Şiir), 1928.
• Karagöz (Senfonik Şiir), 1930 – 1931.
• Enstantaneler (Senfonik İzlenimler), 1931.
• Scéne Turques (Halk Dansları Üzerine) Dört Parça, 1928.
• Paysages de Soleil (Senfonik İzlenimler), 1931.
• Initation (Senfonik Şiir), 1935.
• Senfoni No:1, 1941.
• L’appel (Senfonik Şiir), 1953.
• Fatih (Senfonik Şiir), 1953.
• Kâtibim (Piyano ve Orkestra Çeşitlemeler), 1953.
• Senfonik Konçerto (İkili orkestra için), 1963.
• Senfoni No:2, 1969.
• Türkiye (Senfonik Rapsodiler).
• 50. Yıla Giriş (Senfonik Bölüm), 1973.
9

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Konçertoları:
• Konçerto Kromatik (Piyano ve Orkestra için), 1932 – 1933.
• Keman Konçertosu, 1939.
• Piyano Konçertosu, 1949.
• Gitar Konçertosu, 1978.
Konçertant Parçaları:
• Introduction and Dance (Viyolonsel ve Orkestra için), 1928.
• Konçertant Parçalar (Viyolonsel ve Orkestra için), 1955.
• Andante ve Allegro (Keman ve Yaylılar Orkestrası için), 1967.
Oda Müzikleri:
• Sonat (İki Piyano için), 1924.
• Kentet (Beş Üflemeli Çalgı için), 1932.
• Ondes Martenot ve Yaylı Çalgılar için Poem, 1934.
• Yaylı Çalgılar Kuarteti, 1935.
• Kısa Parça (Keman ve Piyano için), 1936.
• Kuartet (Piyano ve Yaylılar için), 1938 – 1939.
• Sextour (Tenor, Piyano ve Yaylılar Dörtlüsü için), 1939.
• Colloqye Instrumental, 1957.
• Prelüd ve Füg (İki Piyano için), 1969.
Şan ve Orkestra Eserleri:
• Anadolu Türküleri (Dört Parça), 1926.
• İki Anadolu Türküsü, 1930.
• Mystique (Mevlana’nın “Mesnevi” Mukaddimesi), 1938.
• Üç Anadolu Türküsü, 1970.
• Vokal Fantezi, 1980.
Şan ve Piyano Eserleri:
• Je Me Demande, (Şiir: Ekrem Reşit Rey), 1919.
• Üç Melodi (Paris’te Fromont Yayınevince basılmıştır), 1920.
• Initiales sur un Banc (Şiir: Ekrem Reşit Rey), 1921.
• Chanson du Printemps (Şiir: Ekrem Reşit Rey), 1922.
• Au Jardin (Şiir: Philoxene Boyer), 1923.
• L’Offrande Lyrique (sekiz ezgi), 1923.
• Nocturne (Şiir:Ekrem Reşit Rey), 1925.
• 12 Anadolu Türküsü (Paris’te Heugel Basımevi’nce yayınlandı), 1927.
• Vatan (Hulusi Öktem’in “Mekteplerde Musiki” adlı kitabında yayınlanmıştır, 1930.
• Dört Melodi (Şiirler: Baki Süha Ediboğlu), 1956.
Koro Eserleri:
• Anadolu Halk Türküleri (Dört sesli koro için), 1926.
• İki Parça (Eşliksiz kadın korosu için “Yunus Emre’nin şiirleri üzerine”, 1936.
• On Halk Türküsü (Dört sesli koro ve piyano için), 1963.
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Marşları:
• 10 . Yıl Marşı (piyano ve şan; bando için düzenlemeleri yapılmıştır), 1933.
• Denizciler Marşı (Şan ve piyano için; bando düzenlemeleri yapılmıştır), 1935.
• Yedek Subay Marşı (Piyano ve bando düzenlemesi yapılmıştır), 1940.
• 100. Yıl Marşı, 1981.
Sahne Müzikleri:
• Özyurt, 1933.
• Makbet, 1934.
• Kral Lear, 1936.
• Hamlet, 1936.
• Benli Hürmüz (Radyo yayını için).
Piyano Yapıtları :
• Scéne Turques, Anadolu Türküleri üzerine 6 parça (Heugel Yayınevi, Paris), 1928.
• Paysages de Soleil, (Anadolu Halk Dansları üzerine 6 parça), 1930 – 1931.
• Sonat, 1936.
• Pelerinages Dans la Ville Qui N’est Plus que Souvenir (Ankara Devlet
Konservatuvarı Yayını), 1940 – 1941.
• Fantezi, 1948.
• İki Parça, 1959.
• On Halk Şarkısı (koro şarkılarının piyano uyarlaması, Ankara Devlet Konservatuvarı
Yayını), 1967.
Ödülleri, Payeleri, Nişanları:
• Cenevre Konservatuvarı Solfej Birincilik Ödülü (1914-1915)
• Cenevre Konservatuvarı Piyano Birincilik Ödülü (1914-1915)
• Cenevre Konservatuvarı Solfej Birincilik Ödülü (1915-1916)
• Cenevre Konservatuvarı Piyano Birincilik Ödülü (1915-1916)
• İspanyol Hükümeti’nin Alfonso el Sabio Nişanı (1953)
• İtalyan Hükümeti’nin Stella Della Soliderieta Nişanı (1957)
• Fransız Hükümeti’nin Chevalier de la Legion d’Honneur payes, Fransız
Hükümeti’nin Officier de la Legion d’Honneur Payesi
• İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Osman Hamdi Ödülü (1981)
• Atatürk Sanat Armağanı (1981)
• Devlet Sanatçısı Ünvanı (1981)
• Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Profesörü (1984)
• Sevda-Cenap And Vakfı Altın Onur Madalyası (1995)
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Sonuç
Cemal Reşit Rey, birçok ilke imza atmış bir şahsiyet olarak dikkat çekmektedir.
Cumhuriyet’in ilk Batı müziği kurumunda eğitmenlik, bestecilik, piyanistlik, kuruculuk ve
şeflik yapan Cemal Reşit’in ilkleri arasında, ilk koro, ilk kuartet, ilk orkestra, ilk radyoyu
kuruşu, ilk müzikseverler derneğini kuruşu, ilk senfonik şiiri, ilk senfoniyi besteleyişi ve yurt
dışında ilk kez bir Türk’ün yapıtının seslendirilişi vardır. Ağabeyi Ekrem Reşit ile yazdıkları
Üç Saat, Lüküs Hayat gibi operet ve revüler, Onuncu Yıl Marşı, bugün hala dillerdedir.
Enstantaneler, Fatih Senfonisi, Katibim Çeşitlemeleri, Piyano için Prelüd ve Fügler, Çelebi
Operası başlıca büyük yapıtlarıdır. Cemal Reşit Rey, melodi çizgisine bağlı, modal ve
klasikleşmiş kalıplar içindeki besteciliğinin son döneminde, kendi düşlem dünyasını arayan
bir tavır sergilemiştir (Uslu, 2009, s.139).
Cemal Reşit Rey, “Türk Beşleri” diye adlandırılan ve Çağdaş Türk Müziği’nin
oluşumunda büyük emekleri bulunan grubun bir üyesidir. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde
yaratıcı çalışmalarıyla, eğitimci ve sanatçı kimliğiyle üst düzey hizmetlerde bulunan Cemal
Reşit Rey, kendi kültür unsurlarımızı eserlerine yansıtarak da önemli bir sorumluluğu yerine
getirmiştir. Müziğimizin uluslar arası düzeyde tanıtılmasında ve temsil edilmesinde gösterdiği
çaba ve çalışmalar, Cemal Reşit Rey’i değerli ve başarılı kılan unsurlardandır.
Ülkemizde çoksesli müziğin kökleşmesinde, yaygınlaşmasında, Cemal Reşit Rey’in
özellikle kendi döneminde üst düzey çalışmaları ve büyük katkıları olmuştur. Çoksesli
müziğin günümüze gelişerek taşınmasında da Cemal Reşit Rey’in ektiği tohumların, bıraktığı
ürünlerin ve etkinin büyük önemi bulunmaktadır.
Oldukça farklı yeteneklere sahip bir kişilik olarak, Cemal Reşit Rey, Türk müzik
eğitiminin gelişerek kalkınmasında, büyük emekleri ve mücadeleleri bulunan bir değerdir.
Yurtdışından aldığı müziksel bilgi birikimlerini hiç beklemeden ve ara vermeden
ülkesine hizmet olarak taşıyan Cemal Reşit Rey, yetiştirdiği çok sayıda öğrencisini de eğitim
ordusuna kazandırmıştır. Besteci yönünün bir bölümünü üst düzey çalgısal yapıtları üretmeye
ayırırken, eğitim müziğini hiç ihmal etmemiş ve çok sayıda ve yararlanılabilecek nitelikte,
çalgıya ve sese yönelik dağar üreterek, bunları müzik eğitimine kazandırmıştır. Müziğine
verdiği önemin yanı sıra kendisini birçok konuda donanımlı kılarak, kişiliği ve davranışlarıyla
da çevresindekileri etkileyebilen bir eğitimci olmuştur. İnançlı ve hümanist yanı Cemal Reşit
Rey’in yaşamında belirgince fark edilmiştir. Bilgisini ve tecrübelerini çevresiyle paylaşması
Cemal Reşit Rey’in özelliklerindendir.
Müzik sanatına ve eğitim müziğine önemli hizmetleri ve katkıları bulunan, uluslar
arası bir kariyeri hakkıyla elde eden Cemal Reşit Rey’in eserleri, mutlaka değerlendirilmeli ve
yaşatılmalıdır. Onun ürettiği farklı türdeki ve özellikteki eğitim müziği dağarından mutlaka
yararlanılmalıdır. Cemal Reşit Rey, çok yönlü ve örnek gösterilebilecek nitelikteki bir sanatçı
olarak müzik kitaplarında ve ansiklopedilerinde hak ettiği değeri görmeli, her neslin onu
yakından tanımasına ortam ve fırsat sağlanmalıdır. Bu tür uygulamalar, içimizden yetişen
önemli değerlerin yaşatılması açısından da önemli ve gereklidir.
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TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE
KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Eren Özek*
ÖZ
Türk Müziği tarihinde kuramsal çalışmaların en önemlilerinin başında 13.yy’da
yaşamış olan Safiyüddin Abdülmümin Urmevi’nin çalışmaları gelmektedir. Sistemci okul
olarak adlandırılan ekolün kurucusu ve ilk temsilcisi olarak kabul edilen Safiyüddin,
kendisinden sonra gelen pek çok kuramcıya temel teşkile edecek olan kuramını ortaya
atmıştır. Bir oktav içerisinde 17 aralık tarif eden bu ekolün ardından 20. yy başlarında Rauf
Yekta Bey tarafından 24 aralık kullanan kuram ortaya atılmıştır. Daha sonra 24 aralık
temeline dayanarak Hüseyin Saadettin Arel tarafından günümüzde en yaygın şekilde
kullanılan Arel-Ezgi-Uzdilek kuramı geliştirilmiştir.
Tüm bu kuramsal çalışmalar icra ile teori arasındaki birliği tam olarak sağlayabilmiş
değildir. İcra ile teori arasındaki birliği sağlayacak kuram arayışları günümüzde devam
etmektedir. Bu arayışlar çerçevesinde ustalık seviyesine çıkabilmiş sanatçılara ait kayıtların
incelenmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada enstrüman icrasında çığır açan usta müzisyen Tanburi Cemil Bey’e ait
kayıtlar frekans analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda icracının perde kullanım
anlayışı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kuram içerisinde dörtlü ve beşliler olarak
adlandırılan çeşniler üzerinden yapılmıştır. Sonuç bölümünde elde edilen değerler Holder
koması ve Sent cinsinden olmak üzere iki şekilde verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tanburi Cemil Bey, Çeşni, Frekans Analizi, Türk Müziği,
Dörtlü-Beşli, İcra-Teori farkı.

*

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, erenozek@gmail.com
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ANALYSIS OF TANBURI CEMIL BEY’S PERFOMANCE AND COMPARISON
WITH THE ORETICAL VALUES
ABSTRACT
Safiyüddin Abdülmümin Urmevi’s work on Turkish Musical Theory is one of the
most important in the history. As the founder and the first representative of the systemic
school, Safiyüddin develops his theory that provides a basis for the subsequent theories. After
this theory, which defines 17 intervals in an octave, Rauf Yekta Bey proposes another that
uses 24 intervals at the beginning of 20. century. Then, Hüseyin Saadettin Arel bases his ArelEzgi-Uzdilek theory on 24 interval, which is the most widely used theory.
None of these theories can provide the unity between the perfomance and the theory,
so the search for a theory that reflects the performance continues. In the frame of this search,
performances of the masters should be investigated.
In this paper, we analyse the recordings of the performance of the groundbraking
musician Tanburi Cemil Bey. As a result of the analysis, the performer’s comprehension of
pitch is presented. The analysis is conducted over the tetra and penta chords that are called
çeşnis in the theory. The results of the analysis are presented in Holder commas and cents.
Keywords: Tanburi Cemil Bey, Çeşni, Frequency analysis, Turkish Music, Tetra penta
chords, performance - theory discrepancy.
GİRİŞ
Türk Müziği’nde kuram çalışmalarının geçmişi 1200’lü yıllara kadar uzanmaktadır.
Dönemin en önemli besteci ve müzikologlarından olan Safiyüddin Abdülmümin Urmevi’nin
bir sekizli içerisinde 17 aralık tarif eden ses sistemi, kuramsal çalışmalarının en eskisi ve en
önemlilerinden kabul edilmektedir. Safiyüddin’in bu çalışması kendisinden sonra gelecek
olan diğer tüm Türk Müziği kuramcılarını etkilemiştir. Sistemci Okul diye adlandırılan bu
yapının bir sonraki ve en önemli temsilcisi Abdülkadir Meragi olmuştur. Sistemci okula ait bu
sistem asırlarca etkisini sürdürmüş, birçok müzikolog bu sistem temelinde kuramlar
geliştirmiştir. 20. yy başlarında Rauf Yekta Bey bir sekizli içerisinde 24 aralık kullanarak yeni
bir kuram geliştirmiştir (Kutluğ, 2000). Daha sonra Hüseyin Saadettin Arel bu kuramdan
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hareketle günümüzde en yaygın şekilde kullanılan Arel-Ezgi-Uzdilek kuramını ortaya atmıştır
(Arel, 1968).
Tüm bu kuramlar içerisinde sorunsuz kabul edilen bir kuram hala ortaya atılmamıştır.
Notasyonda kullanılan işaretler icracının icra sırasında tercih ettiği perde anlayışını tam olarak
yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri sistem sorunları yüzünden günümüzde hala sistem arayışları
devam etmekte, konu üzerine tartışmalar ve araştırmalar sürmektedir.
İcra ile teori arasındaki farklılığı giderebilecek bir kuram ortaya konulabilmesi için,
Türk Müziği icrasında ustalık seviyesine yükselmiş icracıların kayıtlarını incelemesine
gereksinim duyulmaktadır. Bu anlamda, icracığı ile kendisinden sonra gelen nesillere yeni bir
çığır açan Tanburi Cemil Bey’e ait kayıtların incelenmesine ihtiyaç vardır. Enstrüman
icrasındaki üstün yeteneği ve teorik bilgisi bakımından önemli bir yere sahip olan Cemil
Bey’in icrasının detaylı şekilde analiz edilmesi, perde anlayışının ortaya konması büyük önem
taşımaktadır. Bu ve benzeri araştırmalar icra teori birliğini sağlayabilecek bir kuram
oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada sanatçıya ait kayıtlar detaylı şekilde
incelenmiştir.
Çeşnilerin makam oluşumunda önemli yapı elemanları olduğu bilinmektedir. Makam
icrasındaki perde anlayışı çeşnilerdeki perde anlayışına dayanmaktadır. Bu sebeple çalışmada
analizler çeşni bazında yapılmıştır. Çeşniler, başlangıç ve bitiş notaları arasındaki seslerin
belirli bir aralık düzenine göre diatonik olarak sıralandığı, ses kalıplarıdır (Özek, 2011).
Çeşniler Dörtlü ve Beşliler olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde kullanılmakta olan Arel
kuramında tarif edilen 15 adet çeşni bulunmaktadır.
Çeşnilere örnek olarak Şekil.1’de Buselik çeşnisi, Dügah (La) perdesi üzerinde
gösterilmiştir (Özkan, 2006). Çeşniye ait perdelerin birbirlerine olan uzaklıkları Holder
koması1 cinsinden gösterilmiştir (T: 9 koma, B: 4 koma).

Şekil 1. Buselik Çeşnisi

1

Holder Koması(Hc): Bir oktavın 53 eşit parçaya bölünmesi ile bulunan değer.(1Hc=22,6415sent)
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Bu çalışmanın temel amacı, icracının çeşnileri icra sırasında nasıl kullanıldığını tespit
etmek ve perde anlayışlarının hangi koşullarda, nasıl değiştiklerini belirlemektir. Türk Müziği
kuramı içerisindeki mevcut sorunlara bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar kullanılarak
çözüm önerileri getirilebilir.
Ölçme değerlendirme konusunda yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Ağustos 2007–
Ağustos 2010 tarihlerinde Yrd. Doç.Dr. Barış Bozkurt yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.
Bu projede Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve makamların
otomatik olarak tanınması için literatürde ilk defa kullanılan yöntem ve teknikler önerilmiştir
(Bozkurt, 2010).
Yine bu kapsamda Türk Müziği’nde Çeşni Kavramı ve İcra Teori Farklılıklarının
Bilgisayar Ortamında İncelenmesi konulu bir çalışma Eren Özek tarafından 2011 yılında
Haliç Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik tezi olarak yapılmıştır (Özek, 2011).
TANBURİ CEMİL BEY
1873 yılında İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı ortaokul sıralarında ağabeyi Ahmet
Bey’den ilk müzik derslerini almadı. Küçük yaşlarında keman ve kanun çalmaya başlayan
sanatçı daha sonraki yıllarda tanbur çalmayı öğrendi. Ayrıca kemençe, viyolonsel, lavta gibi
birçok enstrümanı da ustalık seviyesinde çalmaktaydı. Annesi Zihniyar Hanım Adile Sultan
sarayındaki saz heyetinde Lavta çaldığı, ağabeyi Ahmed Bey’inde tanbur, lavta ve keman
çaldığı bilinmekteydi. Kemanî Aleksan Ağa'dan Hamparsum ve batı notasını öğrendi. Genç
yaşlarında müzik çevrelerinde ismi duyulan, üstün yeteneği ile herkesin beğenisini kazanan
bir icracı oldu.
Kendisinden önceki icracıların kullandığı tekniklerle yetinmeyerek yepyeni bir
teknikle icrasını yapıyordu. Eski biçimde tanbur çalan icracıların tek bir mızrap darbesinden
sonra birçok perdeden ses üretmesinin aksine, sık mızrap darbeleri kullanarak daha hızlı ve
daha dinamik bir icra anlayış getirdi. Dönemin ünlü müzik adamları tarafından önceleri
eleştirilen bu teknik, daha sonraki dönemlerde kabul görmeye başladı. Tekniği sayesinde
kurduğu müzik cümlelerinin karakteri eski icralara nazaran daha zengin ve daha renkli
bulunmaya başlandı. Bu sayede müzikal anlayışta bir devrim yaptığı söylenebilir. Tanburi
Cemil Bey sonrasında enstrüman icrası yeni bir döneme girmiştir.
4

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Cemil Bey icracılığı kadar üretken besteciliği ile de oldukça önemli bir müzik
adamıdır. Birçok saz eseri bestelemiş, plaklar doldurmuştur. Rehber-i Musiki adında bir
nazariyat kitabı yazarak batı müziği ile Türk Müziği’ni karşılaştırmalı anlatan önemli bir
kaynak hazırlamıştır.
1901 yılında Şerife Saide Hanım'la evlenmiş, 1902 yılında oğlu Mesut Cemil Bey
dünyaya gelmiştir. Mesut Cemil Bey daha sonraki yıllarda önemli bir müzik adamı olmuş,
Türk Müziği camiasında hatırı sayılır bir yer edinmiştir. Tanburi Cemil Bey 1916 yılında
vefat etmiştir.
Türk Müziği’nde bu denli üst düzey olan bir sanatçının, icrası hakkında detaylı bir
inceleme yapılması oldukça önemlidir. Sanatçıya ait icra detayları müziği yeni öğrenenler için
ve Türk Müziği kuramı konusunda araştırma yapan tüm araştırmacılar için ciddi bir kaynak
olacaktır (Özalp, 1986).
YÖNTEM
Bu çalışmada, bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak Tanburi Cemil Bey’e ait
kayıtların frekans analizleri yapılmış, elde edilen sonuçlar kuramsal değerlerle karşılaştırmalı
olarak sunulmuştur. Frekans analizleri Barış Bozkurt tarafından geliştirilen Makam Toolbox
kullanılarak yapılmıştır (Bozkurt, 2008). Makam Toolbox temel frekans tahminleri yaparken
YIN kullanan bir araçtır (De Cheveigne, 2002).
Kullanılan kayıtlar icracıların ticari kayıtlarından ve özel arşiv kayıtlarından
seçilmiştir. Toplam 26 kayıt incelenmiştir. Kayıtları incelenen eserlerin çeşni dağılımı
Tablo1’de gösterilmiştir.
Buselik
1

Çargah Ferahnak
1

1

Hicaz
2

Hüseyni Hüzzam
4

1

Kürdi

Müstear

Nikriz

1

1

3

Nişabur Pençgah
2

1

Rast

Saba

Segah

Uşşak

2

1

2

3

Tablo 1. Eser-İcra Tablosu

Kayıtlar seçilirken her çeşni için o çeşni ile aynı adı taşıyan makama ait bir icra kaydı
bulmaya özen gösterilmiştir. İnceleme sadece çeşni bazında yapıldığından, analiz sonuçları ilk
beş perde ile sınırlı tutularak makama ait diğer özelliklerin sonuçlara etkisi en aza
indirilmiştir.
İcracıların sınırlı sayıda kayıtları mevcut olduğundan, kayıt bulunamayan makamlarda
sonuç elde edebilmek için iki farklı yönteme başvurulmuştur.
5
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1-Makam dizisi olarak benzer sonuç vereceğini düşündüğümüz alternatif makamlar,
kaydı bulunamayan makamlar yerine tercih edilmiştir. (Buselik- Nihavend, Çargah –
Acemaşiran gibi.)
2-Kaydı bulunamayan bazı çeşniler, icracıya ait diğer kayıtlar içerisinde aranmıştır.
Bulunan çeşni örnekleri müzik cümleleri halinde kesilerek değerlendirmeye dahil edilmiştir.
Tüm sonuçlar histogram2 gösterimi, Holder koması cinsinden karşılaştırma ve sent3
cinsinden karşılaştırma tablosu olmak üzere üç şekilde gösterilmiştir. Analiz sonuçları
histogram gösterimlerinde ve tablolarda Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU), Töre-Karadeniz (TK)
(Karadeniz, 1965) ve 53 TET (53-TET) (Karaosmanoğlu), kuramları ile karsılaştırmalı olarak
verilmiştir. Histogramlarda Rauf Yekta Bey ve AEU teorileri YAEU olarak birlikte
gösterilmiştir. Her çeşni için ayrı ayrı olmak üzere, tüm icralardan toplanan, ilgili çeşniye ait
tüm kayıtlarından elde edilen değerlerin ortalaması bulunmuştur. Elde edilen değerler
kuramsal aralıklar ile karşılaştırılarak, farklılık gösteren değerler saptanmıştır.
SONUÇ
Tanburi Cemil Bey’e ait incelenene 26 kayıt incelenerek her çeşni için sonuçlar elde
edilmiştir. Bir adet Buselik çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 2. Buselik Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

9

13

22

31

203.7 294.3 498.1 701.9

TK

9.5

13

22

31

215.1 294.3 498.1 701.9

53-TET

9

13

22

31

203.7 294.3 498.1 701.9

İcra

9.3 12.3 21.7 30.7 210.5 278.4 491.2

695

Tablo 2. Buselik Çeşnisi (Hc/Sent)

2
3

Histogram: Tekrarlı sayılardan oluşan verilerin, tabloya sonrada grafiğe aktarılması.
Sent: Oktavı 1200 eşit parçaya bölerek elde edilen küçük aralık.
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Bir adet Çargah çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 3. Çargah Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

9

18

22

31

203.7 407.5 498.1 701.9

TK

9

18

22

31

203.7 407.5 498.1 701.9

53-TET

9

18

22

31

203.7 407.5 498.1 701.9

İcra

9.7 18.7 21.7 30.7 219.6 423.3 491.2

695

Tablo 3. Çargah Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Ferahnak çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 4. Ferahnak Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

5

14

23

31

113.2 316.9 520.5 701.9

TK

5

14

22

31

113.2 316.9 498.1 701.9

53-TET

5

14

23

31

113.2 316.9 520.7 701.9

5.3 14.3 23.3 31.3

120 323.8 527.5 708.6

İcra

Tablo 4. Ferahnak Çeşnisi (Hc/Sent)

İki adet Hicaz çeşnisi kaydı incelenmiştir.

7
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Şekil 5. Hicaz Çeşnisi

Holder Koması
YAEU

5

TK

17

5.5 18.5

53-TET

5

16

4.3 17

İcra

Sent

22

31

113.2 384.9 498.1 701.9

22

31

124.5 418.9 498.1 701.9

22

31

113.2 362.2 498.1 701.9

21.3 31.3 97.3 384.8 482.2 708.6

Tablo 5. Hicaz Çeşnisi (Hc/Sent)

Dört adet Hüseyni çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 6. Hüseyni Çeşnisi

Holder Koması
YAEU

8

13

22

31

TK

7-8

13

22

31

53-TET

7

13

22

31

İcra

8.7 12.3 21.7 31.3

Sent
181.1

294.3 498.1 701.9

158.4-181.1 294.3 498.1 701.9
158.4

294.3 498.1 701.9

196.9

287.4 491.2 708.6

Tablo 6. Hüseyni Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Hüzzam çeşnisi kaydı incelenmiştir.

8
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Şekil 7. Hüzzam Çeşnisi

Holder Koması
YAEU

5

14

TK

5

53-TET

5

İcra

19

Sent

31

113.2 316.9 431.3 701.9

14 19.5

31

113.2 316.9 441.5 701.9

14

30

113.2 316.9 452.8 679.2

20

4,7 15 20.3 30.7 106.4 339.6 459.6

695

Tablo 7. Hüzzam Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Kürdi çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 8. Kürdi Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

4

13

22

31

90.5 294.3 498.1 701.9

TK

5.5

13

22

31

124.5 294.3 498.1 701.9

53-TET

4

13

22

31

90.5 294.3 498.1 701.9

İcra

3.7 12.3 21.3 31,3 983.7 278.4 482.2 708.6
Tablo 8. Kürdi Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Müstear çeşnisi kaydı incelenmiştir.
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Şekil 9. Müstear Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

9

14

22

31

203.7 316.9 498.1 701.9

TK

10.5

14

22

31

237.7 316.9 498.1 701.9

53-TET

9

14

22

31

203.7 316.9 498.1 701.9

İcra

9

13,7 23 30.4 203.7 310,1 520,7 688,2
Tablo 9. Müstear Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Nikriz çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 10. Nikriz Çeşnisi

Holder Koması
YAEU
TK

9

26

31 203.7 316.9 588.2 701.9

9 14.5 27.5 31 203.8 328.3 622.6 701.9

53-TET 9
İcra

14

Sent

14

26

31 203.7 316.9 588.6 701.9

10 14.7 26.3 32 226.4 332.8 595.4 724.4
Tablo 10. Nikriz Çeşnisi (Hc/Sent)

Üç adet Nişabur çeşnisi kaydı incelenmiştir.

10
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Şekil 11. Nişabur Çeşnisi

Holder Koması
YAEU

8

TK

9

53-TET

8

13

22

İcra

7.7

13

22

13

22

26

Sent
181.1 294.3 498.1 588.6

12.5 21.5 25.5 203.8
26

283

486.8 577.3

181.1 294.3 498.1 588.6

25.7 174.3 294.3

498

581.8

Tablo 11. Nişabur Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Pençgah çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 12. Pençgah Çeşnisi

Holder Koması
YAEU

9

TK

9

53-TET

9

İcra

18

26

18.5 27.5
17

26

Sent

31

203.7 407.5 588.6 701.9

31

203.7 418.9 622.6 701.9

31

203.7 384.9 588.6 701.9

9.3 17.3 25.7 29.7 210.5 391.6 581.8 672.4
Tablo 12. Pençgah Çeşnisi (Hc/Sent)

İki adet Rast çeşnisi kaydı incelenmiştir.

11
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Şekil 13. Rast Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

9

17

22

31 203.7 384.9

TK

9

17

22

31 203.7 384.9 498.1 701.9

53-TET

9

17

22

31 203.7 384.9 498.1

İcra

9.3 16.7

21.3 31 210.5

378

498.1 701.9

701.9

482.2 701.9

Tablo 13. Rast Çeşnisi (Hc/Sent)

Bir adet Saba çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 14. Saba Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

18

181.1 294.3 407.5

TK

8

13

21

181.1 294.3 475.5

53-TET 7

13

19

158.4 294.3 430.1

7

13

20.3

158.4 294.3 459.5

İcra

Tablo 14. Saba Çeşnisi (Hc/Sent)

İki adet Segah çeşnisi kaydı incelenmiştir.
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Şekil 15. Segah Çeşnisi

Holder Koması

Sent

YAEU

5

14

22

31

113.2 316.9 498.1 701.9

TK

5

14

22

31

113.2 316.9 498.1 701.9

53-TET

5

14

22

31

113.2 316.9 498.1 701.9

İcra

4.7 15 22.7 30.3 106.4 339.6 513.9 685.9
Tablo 15. Segah Çeşnisi (Hc/Sent)

Üç adet Uşşak çeşnisi kaydı incelenmiştir.

Şekil 16. Uşşak Çeşnisi

Holder Koması
YAEU

8

13

22

TK

7-8

13

22

53-TET

7

13

22

İcra

5.7 13.3 22.7

Sent
181.1

294.3 498.1

158.5-181.1 294.3 498.1
158.5

294.3 498.1

129

301.1 513.9

Tablo 16. Uşşak Çeşnisi (Hc/Sent)
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KARŞILAŞTIRMA
Çalışmanın sonuç bölümünde, incelenen tüm kayıtlardan elde edilen icra değerleri ile
günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan Arel-Ezgi-Uzdilek kuramsal aralık değerleri
karşılaştırmalı olarak Tablo 17’de gösterilmiştir. Tabloda farklılık gösteren değerler altı çizili
olarak belirtilmiştir.
Çeşni

Hc Cinsinden Aralıklar

Buselik

Kuram
İcra

9,0
9,3

4,0
4,0

9,0
9,4

9,0
9,0

Çargah

Kuram
İcra

9,0
9,7

9,0
9,0

4,0
3,0

9,0
9,0

Ferahnak

Kuram
İcra

5,0
4,3

9,0
9,0

9,0
9,0

8,0
9,0

Hicaz

Kuram
İcra

5,0
4,3

12,0
12,7

5,0
4,3

9,0
10,0

Hüseyni

Kuram
İcra

8,0
8,7

5,0
3,7

9,0
9,6

9,0
9,6

Hüzzam

Kuram
İcra

5,0
4,7

9,0
10,3

5,0
5,3

12,0
10,4

Kürdi

Kuram
İcra

4,0
3,7

9,0
8,6

9,0
9,0

9,0
10,0

Müstear

Kuram
İcra

9,0
9,0

5,0
4,7

8,0
9,3

9,0
7,4

Kuram 9,0
İcra 10,0

5,0
4,7

12,0
11,6

5,0
5,7

Nişabur

Kuram
İcra

8,0
7,7

5,0
5,3

9,0
9,0

4,0
3,7

Pençgah

Kuram
İcra

9,0
9,3

9,0
8,0

8,0
8,4

5,0
4,0

Rast

Kuram
İcra

9,0
9,3

8,0
7,4

5,0
4,6

9,0
9,7

Saba

Kuram
İcra

8,0
7,0

5,0
6,0

5,0
7,3

*
*

Segah

Kuram
İcra

5,0
4,7

9,0
10,3

8,0
7,7

9,0
7,6

Kuram

8,0

5,0

9,0

*

5,7
7,6
9,4
Tablo 17. Sonuç Karşılaştırma

*

Nikriz

Uşşak

İcra
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Sonuç tablosu değerlendirildiğinde kuramsal aralıklarla örtüşmeyen perdeler her çeşni
için şu şekilde belirlenmiştir.
Buselik çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Dügah ve Buselik perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı,
9.3 koma olarak, çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında
tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 9.4 koma olarak belirlenmiştir.
Çargah çeşnisi Çargah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı,
9.7 koma olarak, çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Hüseyni ve Acem perdeleri arasında
tanımlanan dört komalık Bakiye (B) aralığı, 3.0 koma olarak belirlenmiştir.
Ferahnak çeşnisi Irak perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Irak ve Rast perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S)
aralığı, 5.3 koma olarak belirlenmiştir.
Hicaz çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Dügah ve Dik Kürdi perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep
(S) aralığı, 5.3 koma olarak, çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dik Kürdi ve Nim Hicaz
perdeleri arasında tanımlanan 12 komalık Artık İkili (A12) aralığı, 12.7 koma olarak, çeşninin
üçüncü ve dördüncü dereceleri Nim Hicaz ve Neva perdeleri arasında tanımlanan beş komalık
Küçük Mücennep (S) aralığı, 4.3 koma olarak, çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Neva
ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 10.0 koma olarak
belirlenmiştir.
Hüseyni çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük Mücennep (K)
aralığı, 8.7 koma olarak, ikinci ve üçüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında
tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 3.7 koma olarak, üçüncü ve dördüncü
dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı da
9.6 koma olarak, çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında
tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı da 9.6 koma olarak belirlenmiştir.
Hüzzam çeşnisi Segah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S)
15
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aralığı 4.7 koma olarak, ikinci ve üçüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında
tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı da 10.3 koma olarak, çeşninin üçüncü ve
dördüncü dereceleri Neva ve Hisar perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük
Mücennep (S) aralığı, 5.3 koma olarak, dördüncü ve beşinci dereceleri Hisar ve Eviç perdeleri
arasında tanımlanan 12 komalık Artık İkili (A12) aralığı, 10.4 koma olarak belirlenmiştir.
Kürdi çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Dügah ve Buselik perdeleri arasında tanımlanan dört komalık Bakiye (B) aralığı,
3.7 koma olarak, çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Buselik ve Çargah perdeleri arasında
tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı 8.6 koma olarak, çeşninin dördüncü ve beşinci
dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı,
10.0 koma olarak belirlenmiştir.
Müstear çeşnisi Segah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin ikinci ve üçüncü
dereceleri Nim Hicaz ve Neva perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep
(S) aralığı, 4.7 koma olarak, çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Neva ve Dik Hisar
perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük Mücennep (K) aralığı 9.3 koma olarak,
çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Dik hisar ve Eviç perdeleri arasında tanımlanan
dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 7.4 koma olarak belirlenmiştir.
Nikriz çeşnisi Rast perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Rast ve Dügah perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı,
10.0 koma olarak, çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dügah ve Dik Kürdi perdeleri arasında
tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı, 4.7 koma olarak, çeşninin üçüncü ve
dördüncü dereceleri Dik Kürdi ve Nim Hicaz perdeleri arasında tanımlanan oniki komalık
Artık İkili (A12) aralığı da 11.6 koma olarak, çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Nim
Hicaz ve Neva perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı, 5.7
koma olarak belirlenmiştir.
Nişabur çeşnisi Buselik perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Buselik ve Nim Hicaz perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük
Mücennep (K) aralığı, 7.7 koma olarak, çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Nim Hicaz ve
Neva perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı da 5.3 koma
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olarak, çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Hüseyni ve Acem perdeleri arasında
tanımlanan dört komalık Bakiye (B) aralığı, 3.7 koma olarak belirlenmiştir.
Pençgah çeşnisi Rast perdesi üzerinde gösterildiğinde çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Rast ve Dügah perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 9.3
koma olarak, çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dügah ve Buselik perdeleri arasında
tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 8.0 koma olarak, çeşninin üçüncü ve dördüncü
dereceleri Buselik ve Nim Hicaz perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük
Mücennep (K) aralığı 8.4 koma olarak, dördüncü ve beşinci dereceleri Nim Hicaz ve Neva
perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı da 4,0 koma olarak
belirlenmiştir.
Rast çeşnisi Rast perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci dereceleri
Rast ve Dügah perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 9.3 koma
olarak, çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan
sekiz komalık Büyük Mücennep (K) aralığı, 7.4 koma olarak, çeşninin üçüncü ve dördüncü
dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S)
aralığı 4.6 koma olarak belirlenmiştir. Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Çargah ve
Neva perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 9.7 koma olarak
belirlenmiştir.
Saba çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük Mücennep (K)
aralığı, 7.0 koma olarak, ikinci ve üçüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında
tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı, 6.0 koma olarak, çeşnisinin üçüncü ve
dördüncü dereceleri Çargah ve Hicaz perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük
Mücennep (S) aralığı, 7.3 koma olarak belirlenmiştir.
Segah çeşnisi Segah perdesi üzerinde gösterildiğinde, çeşninin birinci ve ikinci
dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S)
aralığı, 4.7 koma olarak, ikinci ve üçüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında
tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, 10.3 koma olarak, çeşninin üçüncü ve dördüncü
dereceleri Neva ve Dik Hisar perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük Mücennep
(K) aralığı, 7.7 koma olarak, çeşnisinin dördüncü ve beşinci dereceleri Dik Hisar ve Eviç
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perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T) aralığı, sekiz komalık Büyük
Mücennep (K) aralığı 7.6 koma olarak belirlenmiştir.
Uşşak çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde, kuramda çeşninin birinci ve
ikinci dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan sekiz komalık Büyük
Mücennep (K) aralığı, 5.7 koma olarak, ikinci ve üçüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri
arasında tanımlanan beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı, 6 koma olarak, üçüncü ve
dördüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan dokuz komalık Tanini (T)
aralığı da 9.4 koma olarak belirlenmiştir.
Sonuçların

tümü

değerlendirildiğinde

Arel-Ezgi-Uzdilek

kuramı

içerisinde

tanımlanmayan aralıkların kullanıldığı görülmektedir. Teori ile icranın örtüştüğü bir kuramın
ortaya atılabilmesi için usta müzisyenlere ait kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu ve
benzeri araştırmalardan elde edilecek sonuçlar kuramsal çalışmalara önemli bir katkı
sağlayacaktır.
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TÜRK MEDENİ KANUN’UNDA VASİYETNAME VE VASİYETNAME TÜRLERİ
TESTAMENT AND KINDS OF TESTAMENT IN TURKISH CIVIL CODE

Av. Safa KOÇOĞLU1
ÖZ
Vasiyetname, vasiyetçinin son arzu ve isteklerinin yer aldığı bir belgedir. Medeni Kanunun
kişinin ölümünden sonra da malları üzerinde iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç
doğuracak ölüme bağlı tasarruflarda bulunma imkânı getirmiştir. Ayırt etme gücüne sahip ve
on beş yaşını dolduran gerçek kişiler, kanunda belirtilen sınır ve şekiller kapsamında vasiyet
yoluyla malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Çalışmamız da vasiyetnamenin ne anlama
geldiğini, yasalar nezdinde geçerli bir vasiyetnamenin nasıl hazırlanması gerektiği ve türlerini
açıklanacaktır.
Anahtar kelimeler: Vasiyetname, Vasiyetname Türleri, Türk Medeni Kanunu.

ABSTRACT
Testament is a document that contains the testator’s last will and desires. With regards to
Civil Code, After the death of the person on the property in accordance with the will of the
factual and legal result has the opportunity to give birth to testamentary dispositions presence.
A person who is over the age of fifteen and has power to distinguish have right to dispose
their goods within the borders and shapes of the law by means of a will. The subject that is
pointed out in this study is the definition of testament, the preparation of testament and kinds
of testament.
Key Words: Testament, Kinds of Testament, Turkish Civil Code.
1
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GİRİŞ
Hukuki işlemler sağlar arası hukuki işlemler ve ölüme bağlı işlemler olmak üzere ikiye
ayrılırlar. Medeni Kanunumuzun 502. maddesi ile başlayan İkinci Bölüm’ünde ölüme bağlı
tasarruflar, bir kişinin terekesinin geleceğine ve yapılmasını arzu ettiği hususlara ilişkin ve
kural olarak hukukı neticelerini kendisinin ölümü anında meydana getiren hukuki
işlemleridir2.
Vasiyetçinin ölüme bağlı tasarruf yapma özgürlüğünün sınırlarıdır; birincil olarak, saklı paylı
mirasçıların yasal sınırlar içerisinde belirlenmiş olan paylarıdır. İkincil olarak, şekil, hukuka
ve ahlaka aykırılık sınırıdır.
Ölüme bağlı tasarruflar kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar şekli anlamda ve maddi anlamda
ölüme bağlı tasarruflardır. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetçinin iradesini
açıklarken bağlı olduğu şekildir. Bu da iki şekilde olabilir: vasiyetname (MK 531vd.) ve miras
sözleşmesi (MK 545). Şu halde, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf, vasiyetçinin son
arzularını yansıtan belge ya da kalıptır. Vasiyetnameler, varması gerekli olmayan irade beyanı
ile yapılan ve karşı tarafın kabulü aranmaksızın, tek taraflı ölüme bağlı tasarruflardır. Maddi
anlamda ölüme bağlı tasarruflar ise şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların içeriğini, orada
açıklanan arzuları ya da vasiyetçinin ölüme bağlı emirlerini belirler. Maddi anlamda ölüme
bağlı tasarrufular, tıpkı şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar gibi, numerus clausus prensibine
tabidirler3.
Vasiyetname hukukumuzda sınırlı sayı prensibi gereği üç şekilde düzenlenebilir: resmi
vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyet. Vasiyetçi, bunları ölümüne kadar her
zaman serbestçe ve tek taraflı olarak geri alabilir, değiştirebilir. Vasiyetçinin geri alma
imkânını ortadan kaldıran ya da sınırlayan her türlü şart ve kayıt geçersizdir4.

2

Ali Naim İnan, Şeref Ertaş ve Hakan Albaş, Türk Medeni Hukuku, Miras Hukuku, Ankara:Seçkin Yayınları,
7.b.,2008,s.162.
3
Mustafa Dural ve Turgut Öz, Türk Özel Hukuku Cilt IV, Miras Hukuku., İstanbul:Filiz Kitabevi,
Yenilenmiş 4.b, 2009, s.52.
4
Fikret Eren, Türk Hukuku’unda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara: Ankara Üniversitesi
Yayınları, 1966(İptal Davası), s.5.
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Çalışmamızda Türk Medeni Kanundaki yeni düzenlemeler doğrultusunda vasiyetname terimi
ve vasiyetname türleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
VASİYETNAME VE VASİYETNAME TÜRLERİ
1.VASİYETNAME
Vasiyetname, vasiyetçinin belli bir kişiye yöneltilmesi gerekli olmayan irade beyanı ile
yaptığı tek taraflı ölüme bağlı tasarruftur5.Vasiyetnamelerde yalnızca vasiyetçinin irade
beyanı yeterli olup, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için lehine ölüme bağlı tasarrufta
bulunulan kişinin kabulüne ihtiyaç yoktur6.Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olması,
vasiyetçiye, ölene kadar değiştirme ve dönme imkânı sağlar7.
Vasiyetnameler, ikisi olağan, biri istisnai olmak üzere üç şekilde düzenlenir. Resmi
vasiyetname (MK m. 532–537) ve el yazılı vasiyetname olağan vasiyetname türleridir(MK.
m. 538) . Sözlü vasiyet ise istisnai vasiyetname türüdür(MK m. 539–541)8.El yazılı
vasiyetname, vasiyetname türleri arasında en kolay ve sade olan şeklidir. El yazılı
vasiyetnamenin bütün metninin, yapıldığı tarihin ve imzasının vasiyetçinin el yazısı ile
yapılmış olması şarttır(MK m. 538). Resmi vasiyetname, bu işleri yapmakla görevli resmi
memur önünde ve kanunun gösterdiği şartlar dâhilinde yapılır(MK m. 532-537). Sözlü
vasiyet, sadece istisnai ve olağanüstü hallerde yapılması mümkün ve geçerli olan bir
vasiyetname şeklidir. Bu vasiyetname türünün yapılabilmesi için diğer vasiyetname
şekillerine başvurmaya engel olacak olağanüstü bir halin olması gerekmektedir(MK m.539541). Burada, başta sözlü olan vasiyetin, çok kısa bir zaman içinde, tanıklar tarafından yazılı
şekle dönüştürülmesi ve hâkime beyan edilmesi gerekmektedir. Kanunumuzdaki vasiyetname
türleri bu kadardır. Bu türler dışında vasiyetname düzenlenemez9. Ayrıca bu vasiyetnamelerin
tümü eşdeğerdedir.

5

Dural ve Öz, A.g.e,,s.52., Necip Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, 3.b., İstanbul: Filiz Kitabevi,1987, s. 127.;
Zahit İmre, Türk Miras Hukuku, İstanbul:İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978, s. 95.
6
Zahit İmre ve Hasan Erman, Miras Hukuku, İstanbul:Der Yayınları, gözden geçirilmiş 7.b.,2010,s.52;
M.Ahmet Kılıçoğlu, Miras Hukuku, Ankara:Turhan Kitabevi, 2006, s. 100.
7
İnan, Ertaş ve Albaş, A.g.e.,s.167.
8
Dural ve Öz, A.g.e.,s.60.
9
İmre ve Erman, A.g.e.,s.52.
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Ölüme bağlı tasarruflar, hükümlerini, arzu edilen şey hakkında bilgi verecek olan kişinin
ölümünden sonra doğuracakları için, kanun koyucunun belirli şekil şartlarına bağlı tutması
yerindedir. Şekil şartlarının yararlarından bahsetmek gerekirse: vasiyetçinin son arzularını
kesin şekilde anlaşılmasını sağlar, gerçekliğini ve tahrif edilmesini engeller, vasiyetçinin
düşünerek hareket etmesini sağlar.
2. VASİYETNAME TÜRLERİ
a)Resmi Vasiyetname
Medeni Kanun’un 532-537’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Resmî vasiyetname, iki
tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter
veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Vasiyetname
hazırlanmasında bazı kişiler resmi görevli memur ve tanık olamazlar. Bunlar; fiil ehliyeti
bulunmayanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, okur-yazar olmayanlar, miras bırakanın eşi,
alt(evlatlıkta bu hükümde olması gerekir) ve üst soy kan hısımları, kardeşleri, bunların
eşleridir. Üvey kardeşler bu yasak kapsamına dâhil olmamalıdırlar. Bu durumdaki kişilerin
resmi memur veya tanık olarak bulunmasıyla düzenlenen resmi vasiyetname şekil eksikliği
sebebiyle iptalinin istenebilmesine sebep olur10.
Resmi vasiyetname düzenlendiği durumlarda, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan
memura, tanıklara ve bunların alt ve üst soy hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine
resmi vasiyetname ile bir kazandırmada bulunulamaz11. Bu yasağa uyulmaması halinde ölüme
bağlı tasarrufun tamamı değil, sadece bu kazandırmaların iptal edileceği hüküm altına
alınmıştır(MK m.558/3).
Miras bırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar
ya da yazdırır veya bizzat vasiyetçi tarafından da yazılabilir12.
Medeni Kanun’ da resmi vasiyetname iki türlü şekli kabul edilmiştir(MK m. 533-535).
Bunlar; okuma yazma bilen vasiyetçi ve okuma yazma bilmeyen vasiyetçidir.
10

Bilge Öztan, Miras Hukuku,4.b., Ankara: Turhan Kitabevi,2010, s.150; Dural ve Öz, A.g.e., s.64.; İnan, Ertaş
ve Albaş, s.188.
11
Hüseyin Hatemi, Miras Hukuku, gözden geçirilmiş 4.b., İstanbul: Vedat Kitapçılık,2004 s.82.
12
İmre ve Erman, A.g.e., s.78.
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Vasiyetçi tarafından vasiyetnamesini bizzat okuması ve imzalaması gereken bu tür Medeni
Kanun’un 533-534’üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vasiyetçi son arzularını sözlü
veya yazılı olarak resmi memura(notere) bildirir.
Hazırlanan vasiyetname metni okunması için resmi memur tarafından vasiyetçiye verilir.
Vasiyetçi vasiyetnameyi uygun bulursa imzalar(MK m.533/3). Mühür kullanmak veya
parmak basmak geçerli değildir. İmzanın belgenin alt kısmında olması gerekir. Resmi
vasiyetnamenin okunmak üzere vasiyetçiye verilmesi şarttır. Aksi takdirde, şekil eksikliği ve
iptal sebebidir13. Resmi memur, vasiyetçinin imzasının hemen akabinde vasiyetnameyi tarih
koyarak bizzat imzalar(MK m.533/3). İmza ile birlikte tarih yazılması da geçerlilik şartları
arasında yer alır. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra miras bırakan,
vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa
beyan eder. Bu beyan mutlak bir şekil şartıdır. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde
yapıldığını ve vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak
altını imzalarlar. Okunmak üzere vasiyetçiye verildiği andan tanıkların imzası ile tamamlanan
resmi vasiyetnamenin bütün bu safhaları işlemde birlik(unitas actus)ilkesi gereği önemli bir
aralık ve kesinti olmaksızın tek bir işlem olarak yapılmalıdır14.
Medeni Kanun’un 535. maddesinde ise vasiyetçiye bizzat okumadan ve imzalamadan
vasiyetname düzenleme olanağı verilmiştir. Resmi vasiyetnamenin ikinci türü olan
vasiyetnameyi yalnızca okuma-yazma bilmeyen kimseler değil, isterlerse okuma yazma
bilenlerde bu türe başvurabilirler15.
Vasiyetçi son arzularını resmi memura bildirir. Resmi memur vasiyetçinin arzularına uygun
olarak vasiyetname metnini hazırlar ve iki tanık huzurunda vasiyetçiye okur. Bunun bizzat
resmi memur tarafından okunması gerekir. Örneğin vasiyeti yerine getirme memuru
tarafından okunması iptal sebebidir. Metin okunduktan sonra vasiyetçi bunun kendi
isteklerine uygun olduğunu beyan eder(MK m.535/1). Tanıklarda, vasiyetnamenin kendi
huzurlarında vasiyetçiye okunduğunu, vasiyetçinin uygundur beyanının alındığını ve

13

Kocayusufpaşaoğlu, A.g.e., s.163-164; Öztan, A.g.e., s.184.
Kocayusufpaşaoğlu, A.g.e., s.178; Eren, A.g.e., s.81; Dural ve Öz, A.g.e., s.70; İmre ve Erman, A.g.e., s.81.
15
Bülent Köprülü, Miras Hukuku Dersleri, 2.b., İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985,s.148; Mehmet
Ayan, Miras Hukuku, 4.b., Konya: Mimoza Yayınları,2007, s.78; Kocayusufpaşaoğlu, A.g.e., s.161
14
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vasiyetçinin vasiyetname yapmaya muktedir olduğunu yazarak veya yazdırarak şerh ederler,
el yazısıyla imzalamaları ile vasiyetname tamamlanmış olur(MK m.535/2). Sonrasında, resmi
memur

tarafından

tarih

konulup

imzalanmak

suretiyle

onaylanır16.

Tıpkı

resmi

vasiyetnamenin ilk türünde olduğu gibi işlemler arasında bütünlüğü bozacak kesinti
olmamalıdır17.
b)El Yazılı Vasiyetname
Kanunda, el yazılı vasiyetnamenin düzenlenişine ilişkin olarak tek bir hüküm yer
almaktadır(MK.538). Kanun koyucu bu vasiyetnameyi vasiyetçinin tek başına, üçüncü
şahısların katkısı olmadan düzenleyebileceğini öngörmüştür.
El yazılı vasiyetnamenin şekil şartları yazım, tarih, imza ve vasiyetname düzenleme iradesi
olarak bölümlendirilip incelenebilir. Şekil şartlarına ilişkin eksikliğin belirlenebilmesi için
öncelikle el yazılı vasiyetnamenin açılıp açılmadığı inceleme konusu yapılmalıdır18. El yazılı
vasiyetname için belirlenen şekil şartları; Türk Borçlar Hukuku’nda düzenlenen “adi yazılı
şekil şartlarından daha ağırdır(TBK 12-17).
MK. 538’e göre, el yazılı vasiyetnamenin, tarihi ve imzası dâhil olmak üzere, metnin tümünün
vasiyetçinin el yazısı ile olması gerekir. Bu hükmün amacı, vasiyetnamenin gerçekliğinin,
vasiyetçiden sadır olduğunun tespit edilebilmesini temindir. Vasiyetçinin el yazısını arama
şartı, vasiyetnamenin başkası tarafından tahrif edilmesini engeller.
MK 538/1, Miras bırakanın el yazısı ile demekle, kuşkusuz normal yazı tarzını(el ile yazmayı)
belirtmiştir. Ancak bunu, bizzat vasiyetçiden sadır olan bir yazı şeklinde anlamak gerekir.
Böyle olunca da, haklı sebebin varlığı halinde, vasiyetçinin başka bir organı (örneğin iki eli de
olmayan bir kimsenin, kalemi ayağı ya da ağzı ile tutarak) yazdığı metin de el ile yazılmış
kabul edilmelidir. MK 538’in vasiyetçinin elini kullanması şartını araması karşısında, daktilo,

16
17

18

Ayan, A.g.e., s.78-79.
Kocayusufpaşaoğlu, A.g.e., s.178; Eren, A.g.e.,s.82; İmre ve Erman, A.g.e.,s.85.
Ayan, A.g.e., s.80; Ömer Uğur Gençcan, Miras Hukuku,Ankara:Yetkin Yayınları, 2008, s.231.
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bilgisayar ya da başka bir kimsenin el yazısı ile yazılmış metni, vasiyetçi imzalasa dahi, bu
metin, el yazılı vasiyetname hükmünde değildir19.
El yazılı vasiyetnameyi oluştururken, bir kalem ve kâğıt olması yeterlidir aynı zamanda bu
olağan olanıdır. Ancak böyle olmayıp da, herhangi bir vasıta ile herhangi bir yere yazılan
vasiyetnamelerde, kanunun öngördüğü diğer şekil şartlarını taşımaları halinde, geçerli bir el
yazılı vasiyetname halini alırlar. Örneğin hapishanede bir kimsenin duvara çivi ile yazdığı
vasiyetname geçerli olur; yeter ki, normal yazı araçlarından uzaklaşmayı haklı gösterecek bir
durum olsun. Kişinin haklı gösterecek bir durumu söz konusu değilse, vasiyetçinin niyetinin
ciddiyetinden ve samimiyetinden kuşku duymak gerekir. Kişinin elleri dururken başka bir
organı ile vasiyetname yazması halinde animus testandi (vasiyetname yapma iradesi)’nin
varlığından söz edilemeyecektir. Bu ve benzeri durumlarda ciddi bir vasiyetnamenin
varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple bu vasiyetname şekle aykırılıktan
dolayı her ne kadar iptal edilebilir olmasa da; ancak, animus tesdandi bulunmadığı için
yoklukla sakattır. Vasiyetnamenin geçersiz olmasının sebebi şekil şartına uyulmaması değil
de, vasiyetname yapma iradesinin şüpheye yol açmasıdır20.
El yazılı vasiyetname sadece okuma-yazma bilenlerin düzenleyebileceği bir ölüme bağlı
tasarruftur. Ayrıca okuma yazma bilmelerine rağmen bedeni engelleri sebebiyle, hiçbir
şekilde yazı yazamayan kimseler el yazısı ile vasiyetname düzenleme imkânından
mahrumdurlar21.
Vasiyetnamede kullanılan dilin önemi yoktur. İstenilen herhangi bir dil kullanılabilir, yabancı
dil kullanarak vasiyetname hazırlanabilir. Önemli olan vasiyetnamede vasiyetçinin arzularını
karşılamasıdır. Vasiyetçi anadilinden başka dilleri de biliyorsa bu dili kullanarak da
vasiyetname hazırlayabilir 22.

19

Dural ve Öz, A.g.e.,s.79; İnan, Ertaş ve Albaş, A.g.e.,s.180; Kemal Oğuzman, Miras Hukuku, gözden
geçirilmiş 6.b.,İstanbul:Filiz Kitabevi,1995, s.119.
20
Dural ve Öz, A.g.e.,s.78-79; Öztan, A.g.e.,s.171-172.
21
Gökhan Antalya, Miras Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009,s.99.
22
Oğuzman,A.g.e.,s.119.
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Vasiyetin bir kısmı yırtılarak veya karalanarak tahrip edilmişse, vasiyetin geçerli olabilmesi
için, kalan kısmın tamamının bir bütün teşkil etmesi gerekir. Yırtılan, karalanan kısım
vasiyetname için olmazsa olmaz ise, bu vasiyetname geçersiz olacaktır23.
Körler yazdıklarını göremeyeceklerinden, bunların el yazılı vasiyetname yapabilmeleri
güçtür. Bu kişilerin körlere özgü kabartma yazı sistemi ile vasiyetname düzenlemeleri
mümkün olmakla birlikte, el yazısı ile vasiyetname düzenleyemezler. Bu gibi kimselerin
resmi vasiyetname düzenleme yoluna başvurmaları gerekmektedir24.
El yazılı vasiyetnamede herhangi bir kalıp cümle aranmamaktadır. Örneğin; son isteğimdir,
vasiyetimdir buna benzer başlık taşıma zorunluluğu olmadığı gibi, bağımsız bir belge olması
zorunluluğu da yoktur. Dikkat edilmesi gereken nokta vasiyetçinin iradesinin bu yönde
olduğunun anlaşılması ve Medeni Kanun’daki şartları taşımasıdır.25
Vasiyetname birden fazla sayfadan oluşmakta ise sayfalar arası illiyet bulunmalıdır. Bu illiyet
sayfalar arası anlam bütünlüğünden ya da sayfaların numaralandırılmasından anlaşılabilir26.
El yazılı vasiyetnamelerde yapılan eklemeler veya düzeltmeler vasiyetçi kendi el yazısı ile
yapmalıdır. El yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartlarından bir diğeri ise, düzenleme tarihinin
bulunması ve bunun el yazısı ile atılmış olmasıdır27. Tarihin mutlaka vasiyetnamenin başına
veya sonuna konulması gerekmez. Hatta rakamla yazılması da şart değildir, vasiyetnameden
anlaşılması yeterlidir28 . Vasiyetname birden fazla günde hazırlanmışsa düzenleme tarihini
tamamlandığı gün olarak belirlenmesi gerekir29.
Son olarak el yazılı vasiyetnamenin geçerlilik koşulları arasında imza yer almaktadır. Mühür
veya herhangi bir alet kullanarak imza atılması geçersizdir. BK m.16 hükmü burada
uygulanamaz. İmzanın el yazısı ile atılması zorunludur. İmzanın vasiyetname metninin en alt
kısmına atılmasıyla atılan imzanın bütün metni kapsaması sağlanır. Vasiyetçi vasiyetnamesine
eklemeler veya değişiklik yapmak isterse her birinin tarih gösterilerek ve imzalanması
23

Öztan, A.g.e.,s.173; Dural ve Öz, A.g.e.,s.108; İmre ve Erman, A.g.e., 2010,s.69.
Öztan, A.g.e.,s.173.
25
Oğuzman, A.g.e.,s.119;Dural ve Öz, A.g.e.,s.79-80.
26
Dural ve Öz, A.g.e.,s.80;Öztan, A.g.e.,s.173.
27
Dural ve Öz, A.g.e.,s.82.; İmre ve Erman, A.g.e.,s.72.; Eren, A.g.e.,s.70.; Öztan, A.g.e.,s.174.; Oğuzman,
A.g.e.,s.120.
28
Oğuzman, A.g.e., s.122; Öztan, A.g.e.,s.174; İmre ve Erman, A.g.e.,s.73.
29
Oğuzman, A.g.e., s.122; Öztan, A.g.e.,s.174; İmre ve Erman, A.g.e.,s.73.
24
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geçerlilik şartıdır30.

Şayet vasiyetname birden fazla sayfadan oluşuyorsa, sayfalar arasında

illiyet varsa, en son sayfaya, şayet sayfalar arasında illiyet yoksa her sayfanın altına imzanın
atılması gerekir. Vasiyetnamede imzanın olmaması vasiyetname yapma iradesinden şüphe
duyulmasına yol açar. İmzası olmayan vasiyetname şekil noksanı ile sakattır, iptali
istenebilir31. Bazı yazarlarca vasiyetnamede imzanın bulunmaması, vasiyetname yapma
iradesi(animus testandi)nin olmadığını gösterir ve bu nedenle vasiyetname yokluk ile geçersiz
olur. İmzanın el yazısı olmaması durumunda da vasiyetname kesin hükümsüz sayılır32.
Vasiyetçi el yazılı vasiyetnamesini saklanması için açık veya kapalı olarak herhangi bir
memura, kuruma veya arkadaşına teslim edebilir. Böylece vasiyetnamesini koruma altına
almış olur. Vasiyetnamenin saklanması geçerlilik şartı olmayıp tedbir niteliğindedir.
c) Sözlü Vasiyet
Medeni Kanun’umuzda 539 ila 541 arasında ölüme bağlı tasarruflarımızın son türü olan sözlü
vasiyet yer almaktadır. Sözlü vasiyete ancak olağanüstü hallerde başvurulabilinir. Sözlü
vasiyeti, resmi ve el yazılı vasiyetname türlerinden ayıran en önemli unsuru vasiyetin
yapıldığı anda bir belgenin bulunmamasıdır.
Kanun koyucu nitelendirmede çelişki oluşturabilir kaygısı ile ” sözlü vasiyetname” yerine
“sözlü vasiyet” terimini kullanmayı uygun görmüştür. Ancak yapılan bu değişiklik her ne
kadar kavram kargaşasını önlemek amacıyla yapılmış olsa da amacına ulaşmamış aksine
bugüne kadar özel bir ölüme bağlı kazandırma türü anlamını taşıyan “vasiyet” kavramıyla
gereksiz bir karışıklık oluşturmuştur33.
Sözlü vasiyetin maddi şartları arasında olağanüstü bir halin mevcut olması ve başka bir
şekilde vasiyet yapma olanağının bulunmaması gerekmektedir. Her iki şartın aynı anda
bulunması zorunludur34. Sözlü vasiyet yapma şartları oluşsa dahi kişi resmi veya el yazılı
vasiyetname yapma olanağına sahipse bu takdirde yapılan sözlü vasiyet hükümsüzdür35.

30

Ayan, A.g.e.,s.81.
Öztan, A.g.e.,s.177; İmre ve Erman, A.g.e.,s.75; Oğuzman, A.g.e., s.122; Eren, A.g.e.,s.71.
32
Hatemi, A.g.e.,s.80-81.
33
Rona Serozan ve Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, Ankara: Seçkin, 3.b., 2012, s.265.
34
Ayan, A.g.e., s.82; Dural ve Öz, A.g.e., s.88-89.
35
Hatemi, A.g.e.,s.85; İnan, Ertaş ve Albaş, A.g.e.,s.198; İmre ve Erman, A.g.e.,s.88; Dural ve Öz, A.g.e.,s.89;
Oğuzman, A.g.e.,s.126
31
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Medeni Kanun’un 539’uncu maddesinde sayılan olağanüstü haller “gibi” kelimesinin
kullanımı ile sınırlı sayıda olmadığını göstermektedir. Olağanüstü durum vasiyetin yapıldığı
anda mevcut olmalıdır. Olağanüstü durumlar her olayda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Olağanüstü hallere örnek olarak kanun yakın ölüm tehlikesini, ulaşımın kesilmesini,
hastalıkları ve savaş halini vermiştir36.
Örnekleyici olan bu halleri kısaca incelersek; ölüm tehlikesinin yakın olup olmadığını
belirlemede objektif ve sübjektif ölçütlerden yararlanırız. Ölüm tehlikesine yakın bir durum
söz konusu ise objektif ölçüt tamamlanmış olur. Sübjektif ölçütte ise bakılması gereken
vasiyetçinin ruh halidir. Olağanüstü durumların arasında yer alan bu hal tek başına aslında
tüm halleri kapsamaktadır37.
Ulaşımın kesilmesi neticesinde vasiyetçi ya da vasiyetnamenin hazırlanmasına katılması
gereken kişilerin bir araya gelememesi durumunda da sözlü vasiyet yapma olanağı
doğmaktadır. Ulaşımın fiilen kesilmesi gerekmekte olup ayrıca ölüm tehlikesinin bulunması
da gerekmektedir38.
Hastalık halini eski MK 486’ dan farklı olarak “bulaşıcı” ibaresi kaldırılmıştır. Aslında
hastalık halinden anlamamız gereken bulaşıcı olup olmaması değil vasiyetçi veya
vasiyetname yapılmasına katılan kişilerin diğer vasiyetname türlerine başvuramayacak
nitelikte bir hastalık olmasıdır39.
Savaş hali durumunda da diğer yollara başvurma imkânı olamaması durumunda sözlü vasiyet
gerçekleştirilebilir40.
Sözlü vasiyet yapmanın şekli şartları arasında vasiyetçinin son arzularını iki tanığa anlatması
ve tanıklarında vasiyetçinin beyan ettiği son arzularını belgelemeleridir. Vasiyetçi, ölümünden
sonra gerçekleşmesini arzu ettiği konuları iki tanığa, her ikisine birden aynı zamanda olmak
üzere söyler ve bu arzularını belgelemelerini ister. Böylece vasiyetçi iki tanığa dileklerini ya
yazmaları ya da yazdırmaları konusunda görev yükler. Tanıklar bu görevi kabul etmekle

36

Ayan, A.g.e.,s.82; İnan, Ertaş ve Albaş, A.g.e.,s.197.
İmre ve Erman, A.g.e.,s.88; Kocayusufpaşaoğlu, A.g.e.,s.219.
38
Dural ve Öz, A.g.e.,s.90; İmre ve Erman, A.g.e.,s.89.
39
İmre ve Erman, A.g.e.,s.90; farklı görüş için bkz. Dural ve Öz, A.g.e.,s.90.
40
Dural ve Öz, A.g.e., s.90; İmre ve Erman, A.g.e.,s.90.
37
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yükümlü değildirler. “Okur-yazar olma koşulu” dışında resmi vasiyetnamede tanıklar için
öngörülen koşullar burada da aynen geçerlidir.
Tanıklar vasiyetçinin son arzularını iki ayrı şekilde belgeleyebilirler. Birinci olasılıkta;
tanıklardan herhangi biri vasiyetçinin beyanlarını kendi el yazısı ile kaleme alabilir. Ancak
vasiyetçinin son arzularını başkalarına yazdırıp tanıklara vermesi geçersizdir41. Tanıklar yazılı
hale getirirken dikkat emesi gereken beyanın yapıldığı yeri ve tarihi (yıl, ay, gün) belirtmesi
gerekmektedir. Tanıklardan bir tanesinin yazdığı metni diğeri de imzasını atar. Yazıya
dökülen son arzuları vakit kaybetmeden bir Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesine teslim
ederler. Mahkemeye metni verirken sözlü vasiyet koşullarının gerçekleştiğini, vasiyetçiyi ehil
gördüklerini olağanüstü hal içinde vasiyetçinin kendilerine sözlü olarak beyanda
bulunduklarını ifade ederler42. İkinci olasılıkta ise; tanıklardan biri bizzat kaleme almak
yerine her iki tanık vakit geçirmeksizin(MK.m.2 dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir)
hâkime sözlü olarak iletebilirler ve hâkim tarafından vasiyet tutanağa geçirilerek belgelenmiş
olur. Tanıkların kanun hükmünü bilmemeleri sebebiyle gecikmeleri geçerli bir mazeret
sayılamaz43. Objektif imkânsızlıklar sebebiyle gerçekleşen gecikmeler bu durumun
istisnalarıdır.
MK m.540/son Askerlerin, ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunanların,
sağlık kurumunda tedavi edilenlerin sözlü vasiyetname düzenleyebilmesi konusunda özel bir
hüküm getirmiştir. Bu hükme göre, “ Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde
bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir
ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi
edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer”.
Son olarak, sözlü vasiyet yapılmasını gerektiren olağanüstü halin ortadan kalkmasından
itibaren bir ay sonra, şayet vasiyetçi hayatta ise, sözlü vasiyet mahkeme kararına gerek
olmaksızın kendiliğinden hükümsüzleşir (MK m. 541)44. Vasiyetname hiç yapılmamış gibi

41
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İmre ve Erman, A.g.e.,s.95; Ayan, A.g.e.,s.83; Öztan, A.g.e.,s.187.
43
İmre ve Erman,A.g.e.,s.94.
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sonuç doğurur bu durumda hükümsüzlük geçmişe etkilidir. Vasiyetçi bir aylık süre dolmadan
vefat etmişse vasiyet sürekli olarak geçerli hale gelir45.

SONUÇ

Medeni Kanunumuzun 502. Maddesi ile başlayan İkinci Bölüm’ünde ölüme bağlı tasarruflar
sayesinde, kişilere tasarruf özgürlüğü(nisabı) içinde ölümünden sonraki zamana ait olmak
üzere terekesi üzerinde etki ve hükümler meydana getirebilecek olanak sağlanmıştır. Ölüme
bağlı tasarruflar, bir kişinin terekesinin geleceğine ve yapılmasını arzu ettiği hususlara ilişkin
ve kural olarak hukukı neticelerini kendisinin ölümü anında meydana getiren hukuki
işlemleridir Ölüme bağlı tasarruflar kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar şekli anlamda ve maddi
anlamda ölüme bağlı tasarruflardır. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, miras bırakanın
iradesini açıklarken bağlı olduğu şekildir. Bu da iki şekilde olabilir: vasiyetname ve miras
sözleşmesidir. Bu çalışmada, Türk Medeni Kanun’unda düzenlenmiş olan vasiyetname ve
vasiyetname türleri ele alınmıştır. Vasiyetnameler, ikisi olağan, biri istisnai olmak üzere üç
şekilde düzenlenir. resmi vasiyetname ve el yazılı vasiyetname olağan vasiyetname türleridir.
Sözlü vasiyet ise istisnai vasiyetname türüdür.

REFERANS

Antalya, Gökhan, Miras Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009.
Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, 4.b., Konya: Mimoza Yayınları, 2007.
Dural, Mustafa ve Turgut Öz, Türk Özel Hukuku Cilt IV, Miras Hukuku., İstanbul:Filiz
Kitabevi, Yenilenmiş 4.b, 2009.
Eren, Fikret, Türk Hukuku’unda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara:
Ankara Üniversitesi Yayınları, 1966 (İptal Davası).

45

İmre ve Erman, A.g.e.,s.96; İnan, Ertaş ve Albaş, A.g.e.,s.199-200.

12

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34
Ocak – Şubat 2013
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

Gençcan, Ömer Uğur, Miras Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.
Hatemi, Hüseyin, Miras Hukuku,gözden geçirilmiş 4.b., İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004.
İmre, Zahit, Türk Miras Hukuku, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978.
İmre, Zahit ve Hasan Erman, Miras Hukuku, İstanbul:Der Yayınları, gözden geçirilmiş
7.b.,2010.
İnan, Ali Naim, Şeref Ertaş ve Hakan Albaş, Türk Medeni Hukuku, Miras Hukuku,
Ankara:Seçkin Yayınları, 7.b., 2008.
Kılıçoğlu, M.Ahmet, Miras Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.
Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Miras Hukuku, 3.b., İstanbul: Filiz Kitabevi,1987.
Köprülü, Bülent, Miras Hukuku Dersleri, 2.b., İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları,
1985.
Oğuzman, Kemal, Miras Hukuku,gözden geçirilmiş 6.b.,İstanbul:Filiz Kitabevi,1995.
Öztan, Bilge, Miras Hukuku,4.b., Ankara: Turhan Kitabevi,2010.
Serozan, Rona ve Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, Ankara: Seçkin, 3.b., 2012.
Y.2.HD.,T.29.12.1975,E.9769,K.9774

13

